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V. — KANUN TASARI VE 
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LER 

1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisi İhdası 
ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı 
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ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı : 19) 14:53 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Gend Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin, İzmir 
Buca Kapalı Cezaevinde açlık grevi ya
pan tutuklu ve hükümlüler ve polisin İz
mir'de vatandaşa yaptığı baskılar konu
sunda gündem dışı bir konuşma yaptı; 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli bu ko
nuşmanın, kendi bakanlığını ilgilendiren 
kısmına; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut da, İznııir Milletvekili Ah
met Ersiin'in, 3.3.1988 tarihli 30 oncu 
Birleşimdeki, işçi saranları ve keyfî işçi 
çıkarmalarına ilişkin gündem dışı konuş
masına; 

Cevap verdiler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

17.10.1987 tarihli ve 43 sayılı Kararı ile 
19.11.1987 günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay süre ııle uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, İstanbul, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerinde
ki olağanüstü halin 19.3.1988 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi kabul edıildıi. 

Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendiril-
meşine Dair Kanun Tasarısının (1/389) 
(S. Sayısı : 17) görüşmeleri tamamlandı; 
açık oylama sonucunda tasarının kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

10 Mart 1988 Perşembe günü saat 
15.00'te topdanmak üzere birleşime saat 
19.30'da son verildi. 

Başkan vefcili 
Abdulhalitn Araş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

10.3.1988 Perşembe 

Teklif 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Ça

kır ve 9 Arkadaşının; 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geMş tarihi : 9.3.1988) 

Tezkereler 
1. — İzmir Milletvekilli Işılay Say-

gın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.3.1988) 

2. — Kütahya Milletvekili Hüseyin 
Cavit Erdemir'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tlezkeresıi (3/468) (Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Kanma Komisyona) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.3.1988) 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp 
Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/469) (Anayasa ve Adalet Ko

misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.3J988) 

4. — içel Milletvekili Fikri Sağlar' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/470) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi 

Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişlkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6f56) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.3.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, TRT Kurumu bak
landa 1987 yılında ileri sürülen iddialar
la ilgili olarak ne gibi işlemlier yapıldığı
na ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/85) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.3.1988) 
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BİRtNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baışkanıvdkii Afodulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 33 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktıır. 

Salonda bulunan milletvekillerinin, bu
rada bulunduklanoı 'yüksek sesle belirt
melilerini rica ©diyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yolkkma esnasında bu-

luınmıaımış arkadaşlar, isimlerimi, ve se
çim bölgelerimi! havi bir kâğıdı imzalayıp 
Divana göndersinler efendim. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ABDULBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Doğru konuş, doğru. 

I. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Peş-
peşe gelen zaım boımbardıımanlanyla, ül
kemizin dar ve sabit gelirli 'insanları, da
yanılmaz bir cenderenin nefes almayı bi
le imkansızlaştıran baskısını yaşıyor. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, son zamlar, bunun dar gelir
liler ve enflasyona etkisine ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Önder Kırlı, son 
zaımlarla ilgili1 gündem dışı söz istemişler
dir, kemditerinıe söz veriyorum; buyur
sunlar. (SHP sınaüarımdam alkışlar) 

Sayın Önder Kurlı, süreyi aşmamanızı 
rica ediyorum. 

1 ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkam, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlarken Yüce Meclisi saygıyla se-
laımliyoırum. 

Sayın Başbakan ve kader arkadaşla
rı, her ne kadar «düzlüğe çıktık, çıkıyo
ruz» nutukları atıyor ve sahibinin sesi 
devlet TV'sini borazanları gibi kullana
rak hava basıyorlarsa da, görünen köy 
artık kılavuz işitemiyor. 

Devlet istatistik Enstitüsüne göre, top
tan eşyada sadece iki aylık enflasyon 
onanı yüzde ,13,5'e ulaşmıştır. Hükümetim 
yıllık yüzde 33'lük enflasyon hedefi şim
diden bir ham hayal hailine dönüşmüştür. 
Tüketici fiyatlarımın yıllık artışı, geçen 
aya göre, yüzde 63,8; toptan eşya fiyat
larımın artışı aylık 6,2'dir. 

Kâr eden Sümerbank, Tekel ve diğer 
devlet kuruluşları, Hükümet buyruklaırıy-
la, zamlara zorlanıyor, iltica, temel gıda 
maddelerine zamlar, artık aylık değil 
günlük yapılıyor. Dünyada fiyatları 
düşerken, petrole yapılan sürekli zam, 

- < 4 
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önümüzdeki 'aylarda elektrik faturaların
dan otobüs biletlerime, ekmeğe, tuza ka
dar her maddeye yeniden 'yansıyacaktır. 

Anladık; karabulut gibi çöken zaımlar-
la dış borçları ödemek istiyorsunuz, zam
larla vergi alıyorsunuz; ama lütfen, Tür
kiye'deki manzaraya bakınız. Bir yanda 
devlet isübvansiyonları hayalî lihraoatçıla-
rın ceplerine dolacak, sonra gece kulüp
lerine aikacak, iktidar partisi milletvekil
lerinin tabancaları oralarda patlayacak, 
sonra, balkanların bir kısmınım otel gi
derlerimin karşılanmasında gönüidaşlık 
payı olarak harcanacak... {SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bir yanda Sayın Başbakanın eşileri, 
saygıdeğer papatyajlarıyia devlet olanak
larımı arkalarına alarak savurganlık yapa
caklar; bir yanda, bu Hükümetin sayın 
başı, özel uçaklı, papatyalı, sultanlara taş 
çıkartan debdebeli görüntüsüyle çevresin
de bir sürü yaren, Sultanahmet'te dilene
cek Ayasofya önünde dağıtırcasına, sa
vurganlığın içime gömülecek; hatta, Sa
yın Vuralban'ın zırhlı araçlarını beğenme
yerek, günlüğü milyonları aşan zırhlı Li-
ımuzinler 'kiralayıp, Cenevre sokaklarında 
tur atacak; bir yandan, yolsuzluk çamur
ları balkanların eteklerine bulaşacak; kre
dilerin dağıtımında partizanlık görülme
miş boyutlara ulaşacak; damatlar, kar
deşler derken, lişbilir gönüldaşlardan bir 
'kısmı devletin bankalarını batıracak... 
Nerede TÖBANK, nerede Anadolu Ban-
fcası, nerede; Faruk Taşarlar, Horzum' 
lar gibi milyarları vurup toz olan yan
daşlar? 

tirilen KİT'lere atanacak; bakanlıklarda 
bol marçlılklı sözde müşavirlikler kurulacak 
ve bir 'yandan da «KİT'ler verimli çalış
mıyor, devleti batırıyor» diye iç ve dış 
çevrelerle veryansın edilecek... 

Yeni yatırım? Yok. İşsizliğe çare? 
Yök. Memurun, emeklinin, esnafın, köy
lünün, sanayicinin feryadı : Kulaklar tı
kalı. İşçinin durumu? Bana ne. Sonra, si
zi iktidar yapan işveren çevrelerinin bi
raz akıllı ve yurtsever olanları bile feryat 
edecek. TÜSİAD Başkamı, «Hükümet şa
şı bakıyor» diyor. Sayın özal'a destek ve
ren çevreler şaşılık teşhisi koydu. İşveren 
çevrelerine göre şaşı olarak görülen Özal 
Hükümeti, Türkiye'mıim çalışan insanları 
için kördür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz, doğudan ba
tıya, kuzeyden güneye, bu topraklar üze
rimde yaşayan tüm iınsamılarımızla bir bü
tünüz. O halde, uygulanacak ekonomik 
politikalarla, katlanılacak zorluklar, her
kese adil olarak dağıtılmalı; kalkınmanın 
da, sıkıntının dla yükü, geliri oranmda 
herkese yansıtılmallıdır. 

Sorumluluğunu bilen bir hükümet, 
zam üstüne zam yapmadan da devleti 
yönetebilir. Akılcı ve adil bir vasıtasız 
vergi politikası izleyerek, kazananların 
vergilendirtiknesi mümkün değil mi? Sos
yal Sigortalar Kurumu ve TEK gibi dev
let kurumlarınım, müyarlaıroa liralık iş
veren borçlarım tahsil etmek mümkün 
değil mi? Gücü sadece küçük esnafın kü
çük vergi borçlarına yeten Maliyeyi, ken
di beyanlıarındakiı milyarlık vergilerini 
ödemeyen, vergi kaçıran, o adı sanı 'bü
yük mükellefler üzerine yönlendirmek 
mümkün değil mi? Devlet 'bankalarının 
olanaklarım, tahsili gayri mümkün kap
kaççı yandaşlara peşkeş çekmemek müm
kün değil mi? Ve en başta, hükümet ol
duğunuzu hatırlamak, önce örnek olmak, 

Sonra, hık deyip burnunuzdan düş
müş, kıyı yağmalayan, har vurup harman 
savuran ıbelediye 'başkanları ile kaldırım 
taşlarını pembeye, olmadı yeşile boyaya-
oaksımız; seçimzede ANAP adayları, 
ANAPİ1 il başkanları arpalık haline ge-
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devlet harcamalarında lüksün yerime ta
sarrufu getirmek gerekmiyor mu? Ama, 
Hükümet, doğru ve adıl olanı değil, Iko-
lıay, insafsız ve adaletsiz olanı seçiyor; sı
kıştıkça, kurtuluştu, devlet kontrolündeki 
mallara zam yaparak arıyor. Zincirleme 
zamların yarattığı sağlıksız gidişin foıtu-
rası da, dalıma, işçi, memur, emekli, köylü 
ve sermayesi tükenen esnafia çıkıyor. 

Bu politika, «Vur abalıya» politikası-
dıır. Kendiniz, savurganlığın, yolsuzluk 
ve partizanlığın göbek taşında hona te
perken, çalışan insanlarımızı, dar gelirü-
lerimizi, zam üstüne zam yaparak pat
latma noktasına vardıracaksınız; insanlar 
bunalıma düşecek, evine ekmek getireme
yen, yavrusuna pabuç alamayan ve bu 
yüzden (kendilerini apartman balkonları
na asan, meydanlarda yatan insan man
zaraları, gazete sayfalarını dolduracak ve 
görülmemiş bir pişkinlikle, hiçbir şey ol
muyormuş gibi bakacaksınız... Gelsin ar
kasından, yeni zamlar, zoralıma dayalı 
sözde devlet tasarrufları... 

Bilıinıiz ki, muhalefetin elini kolunu 
bağlamaya çalışarak, Parfanıentonun her 
haklı araştırma ve çözüm önerisini red
dederek, televizyonu âdeta gasp ederek, 
ardı arkası kesilmeyen ve kesilecek gibi 
görünmeyen zamlarla, toplumda yılgınlık, 
mutsuzluk ve boyutları giderek artan 'tep
ki ve öfke biriktiriyorsunuz, insanları, 
allamadıkları, alamayacakları malları vit
rinlerde göstere göstere kinle yüklüyor
sunuz. Toplum huzurunu bozuyor, ah
laksızlığı, rüşvet, hırsızlığı, yoksulluğu 
körüklüyor ve sınıf çelişkisini artırıyor
sunuz. Bu zam zulmüyle, bu pahalılıkla 
ve bozuldukça bozulan gelir dağılımıyla, 
toplumda istikrarı sağlayamazsınız. 

İki gündür, Balıkesir'de, sendika baş
kanları açlık grevi yapıyor... 
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ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş)— Bitti, bitti. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Ya
rın, Türlk-İş yemek boykotu başlatıyor. 
Sokağa inmeye hazırlanan insanların hak
lı seslerine kulak veriniz. Meclisteki 
ANAP Grubunun kayıtsız ve şartsız ba
ğımlılığı sayesinde, kendilerini ülkenin 
yeni padişahları sayanlar, 'bir gün yanıl
dıklarını acı acı göreceklerdir. 

İnsanlarımızı, «ferman padişahın, 
dağlar bizimdir» diyerek sokaklara dök
mek, ayalkliandırmıak mı istiyorsunuz? İn
saf darnarıları kuruyan, savurganlığı,'aczi 
ve ezilen insanlara karşı vurdumduymaz
lığı, cumhuriyet, dönemi boyunca görül
meyen bu Hükümet, muhalefetin ve hal
kın sesine kulak vermelidir. 

Unutmayınız ki, şu anda sadece size 
oy veren ve çoktan, verdiğine pişman 
olan yüzde 36'ların değil, tüm yurttaşla
rımızın Hükümeti olanak görevdesiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Adana Milletvekili Ersin Koçak' 
in, millî eğitimin kalkınma çabalarımız-
daki yerine ve bütçeden ayrılan payın ye
tersizliğiyle, alınması gerekli tedbirlere 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sa
yın Ersin Koçak, eğitime bütçe payının 
dışında ek gelir sağlayacak konular üze
ninde gündem dışı söz talep etmişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Ersin Koçak. 
ERSİN KOÇAK (Adana) — Sayın 

Başkan ve Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
konuşmama başlarken, hepinizi ayrı ayrı, 
en derin saygılarımla (selamlarım. 

Tanrının yüce katından Peygamber 
Efendimize ilk inen vahy, «oku» olmuş
tur. Bunun ifade ettiği mananın derinliği 
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apaçık ortadadır. -Hepinizin malumudur 
ki, toplumların sosyal açıdan gelişmesi
nin ve kültürlü bir toplum olabilmeleri
nin bJrinciı şartı, eğitim konusudur. Özel
likle, geri kalmış ve gelişme süreci için
de olan ülkelerin en önemlıi problemlerin -
den birisini teşkil eden eğitim meselesinin, 
elbette, Türkiyemıiz açısından da üzerinde 
hassasiyetle durulması ve gerekli tedbir
lerin alınması zarurîdir inancındayım. 

Kalkınma çabaliarımızın oldukça müs
pet sonuçlar vermeye başladığımı müşa
hede ettiğimiz 1980 sonrası ve özellikle 
1983'ten bu yana, Türkiye'ni izin geldiği 
nokta aşağı yukarı belirlenmişken, alı
nan bütün tedbirlere ve yapılan çalışıma-
lara rağmen, millî eğitim konumuz arzu 
edilen düzeye çıkaımamıştır. Malumunuz, 
Türkiye'mizde yıllık nüfus artışımız yüz
de 2'nin üzerinde seyretmekte ve özellik
le bazı merkezlerde bu rakam yüzde 6' 
lara kadar çıkmaktadır. Bu hızlı nüfus 'ar
tışının doğurduğu sonuç, Türkiye'mizi 
genç bir ülke 'haline getirmiş; sadece ilk
okula giden ve ilkokula Ikadar olan yaş-
taiki çocuk sayımıız, komşu ülke Yuna
nistan'ın toplam nüfusunu geçmiş halde
dir. 

Bu şartlar İçerisinde, kallkınımaya yö
nelik çabalarımız çerçevesinde, miiî eği
time 'ayırmaya çalıştığımız pay ne Ikadar 
çök olursa olsun, sonuçta yeterli olama
mıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, takdirle 
karşıladığımız, son yıllardaki «Kendi 
Okulunu Kendin Yap» kampanyası da, 
oldukça müspet sonuçlara rağmen, bir 
yere ıkadar netice verebilmiştir. Halen, 
özelliikle 'ilkokul düzeyinde tedrisat yapan 
okullarımızda ve özellikle nüfus artışının 
çok hızlı olduğu .merkezlerimizde, ders
liklerin durumu pek iç açıcı değildir. Öy
le sınıflarımız vardır ki, 70, 80, 100 hatta 
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110 kişiyle ders yapıyorlar. Sıra sayısı
nın yetersizliği nedeniyle, ilçe seçim ku
rullarından ıtem'in edilmiş sandıklar üze
rinde ders tak-ip eden çocuklarımız ve on
lara bu karmaşa içerisinde ders vermeye 
çalışan öğretmenlerimizin durumu düşün
dürücüdür. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Hani çağ 
atlamıştık? 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Bütün 
bunların yakinen farkında olan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 
gerekçelerini ortaya koymuş ve sonuçta 
1,8 trilyon lira civarında bir pay ile büt
çenin büyükçe bir dilimini kendinde to
parlama başarısını da göstermiştir. Büt
çeden ayrılan oldukça büyük paya rağ
men, bunun dahi yetmeyeceği endişesi içe
risinde olarak, siz sayın Yüce Meclisin 
mümtaz üyelerine sesleniyorum: Yüce 
Meclisin açıldığı XVIII inci Dönemin baş
langıcından bu yana, muhalefeti kendi an
layışınıza göre yaptınız ve yapmaktası
nız. İnanın ki, ANAP iktidarı da, ülkemi
zin kalkınması ve halkımızın sosyo - eko
nomik sorunları konusunda en az sizler 
kadar hassastır. Bu samimî çerçevede siz
lere sesleniyorum: Geliniz bir noktada 
birleşelim; geleceğimiz açısından önemli 
bir konumuz olan millî eğitim konusun
da müşterek bir çaba içerisine girelim. 

Bu noktada sizlere bir önbilgi vermek 
istiyorum: Adana'da 1983 yılında kuru
lan; fakat, esas semeresini 1986 yılından 
bu yana - bizlerin de kısmî çabalarıyla -
sonuçlar vermeye başlayan Millî Eğitime 
Araç ve Gereç Temin Etme Derneği hak
kında malumat vereceğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Devletin 
görevi nedir? Her şeyi el yordamıyla hal
letmek istiyorsunuz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Siz de bu konuda söz isterseniz size 
de söz veririz. 
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ERSİN KOÇAK (Devamla) — Bu 
dernek, normal, diğer dernekler gibi, ka
nunlar çerçevesinde, tüzük hükümlerine 
bağlı alarak kurulmuş bir dernektir, is
mimden de anlaşıldığı gibi, sadece milî 
eğitime araç ve gereç temin etme ça
basındadır. Son iki yılda, ortaya yalnız 
bir otomobil koyarak yapmış olduğu pi
yango çekilişiyle, yılda yaklaşık 50 mil
yon Türk Lirası civarında gelir sağla
mış ve Adana Valiliği ve Millî Eğitim 
Müdürlüğünün müşterek organizasyonu 
ile, en acil durumdaki okulların sorunla
rınla eğilmiş ve sorunları yerinde çözme 
çabasını göstermiştir ve kısmî de olsa 
olumlu sonuçlar almıştır. 

Bu demeğin hedefi, yılda sadece 50 
milyon Türk Lirası gelir sağlamak değil
dir. Toplumumuzda, elbette hayırsever 
insanlarımız vardır. Olumlu girişimler so
nucu, hayırsever vatandaşlarımızın müs
pet katuımlıarıyla dernek gelirlerinin yılda 
300 ila 500 milyon Türk Lirası civa
rında olması işten bile değildir. Bu ga
yeye yönelik, münferit olarak, her oku
lumuzda kurulmuş okul aile birlikleri de 
vardır; fakat bu kuruluşlar yeterli olama-
malktadıırlar. Kapsamı geniş şekliyle her ıM 
bazında kurulacak olan Milî Eğitime 
Araç ve Gereç Temin Etme demekleri, 
gerek piyango çekilişleri, gerekse tertip 
edecekleri konserler, defileler, geceler, ker
mesler ve özellikle hayırsever vatandaşla
rımızı organize etmek suretiyle, kendi il 
bünyelerinde okulların eksiklerini giderme
leri mümkün olacak ve kalkınma çabası 
içerisindeki ülkemizin bu konudaki so
runlarına, oldukça müspet çözümler or
taya koyabileceklerdir. 

Bu nedenle, Yüce Meclisin mümtaz 
üyeleri, temsil ettiğiniz iller bazında, bah
se mevzu olan demeklerin kurulmasına, 
iktidar muhalefet ayrımı yapmadan, el-
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birliği ile göstereceğiniz yaklaşımın, ya
pacağınız ve yapmayı düşündüğünüz her 
türlü muhalefetin üzerinde, Türkiyemiz 
açısından müspet sonuçlar doğuracağı 
inancındayım. İzahına çalıştığım konunun 
çözümü, siz değerli üyeler için sorun ol
mayacaktır. Konuya samimî yaklaşımla, 
kısa sürede en güzel sonuçların 'alınaca
ğına inanarak, bu önemli sorunun çözü
müne çare olunuz. 

Bu doğrultuda kurulacak demeklerin 
örnek tüzükleri şahsımda mevcut olup, 
arzu eden siz milletvekillerimize bu ko
nuda yardımcı olmak, benim için de bir 
mutluluk vesilesi olacaktır. 

Bu münasebetle, hepinize saygılarımı 
arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alt iner'in, işçi ücretlerinin yetersizliği ile 
yüksek oranlı enflasyon ve son zamların 
ücretlilere etkisine ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili 
Sayın Şinasi Altıner; işçi meseleleriyle il
gili gündem dışı söz istemişlerdir, kendile
rine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Altıner. (DYP sırala
rından alkışlar) 

ŞİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işçi 
ücretleriyle ilgili gündem dışı söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılı başların
da, işçi ücretlerinin durumundan bahse
derken, ülkenin genel meselesi olan enf
lasyon, kontroldan çıkmış ve dizginlene-
meyen veya dizginlenmeyen fiyat artış
ları, dengesiz gelir dağılımı gibi husus
lar, çeşitli vesilelerle bu Meclis kürsüsün
den dile getirildi. Bu meselelerin bazıları. 
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Meclis araştırmaları isteği şeklinde, bazı
ları genel görüşme isteği biçiminde dile 
getirildi. Sizleri, hepinizin bildiği bazı ra
kamlar kargaşası içine sürüklemek iste
miyorum. 

Son haftalarda basında, «İndekslerde 
Latin Amerika Rüzgârları» başlığında, 
Devlet istatistik Enstitüsünün toptan eş
ya fiyatları yer aldı: 1988 yılı 2 aylık 
ortalaması yüzde 13,5; 1988 yılı, tahminî 
yüzde 60'larda. Yine basında, «Enflas
yon zakkum gibi, enflasyon yüzde 64, 
enflasyon bir facia» gibi ibareler yer al
mıştır. 

Bugün, enflasyon tahminleri yüzde 51 
ila yüzde 79 arasında değişmektedir. Ge
çen yıl 2 200 lira olan kıyma şimdi 4 000 
lira, geçen yıl 1 700 lira olan peynir şim
di 3 500 lira, seçen yıl1 2 300 lira olan 
zeytin şimdi 4 0C0 lira, geçen yıl 850 lira 
olan kuru fasulye şimdi 1 600 lira, ge
çen yıl 80 lira olan ekmek şimdi 150 li
ra. Temel gıda ile yakacak ve giyecek 
fiyatlarındaki bu artışlar dikkate alınır
sa, hayat pahalılığı - en iyimser tahmin
le - 1988 yılında yüzde 80'lerden aşağı ol
mayacaktır. 

Esnaf, «fiyatları değiştirmekten iş ya
pamıyoruz» diyor. Esasen, Hükümet, 28 
Şubat 1988 tarihli Resmî Gazetenin mü
kerrer sayısında yayımlanan 1988 Prog
ramında yer alan verilerle, ücretlerdeki 
reel gerilemeyi de tüm açıklığıyla ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, 
«Zam yapmaktan korkmayın» dedi. Dev
let Bakanı Sayın Kahveci, KİT zamlarını 
savunarak, «Halk zamları istiyor» diyor. 
Gezdiği gecekondu bölgelerinde, vatan
daşlarımız, Sayın Bakana «KİT zamla
rını yapın» demiş. 

İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük 
sanayi kuruluşu, bilanço değerlerinden 

yapılan incelemeler sonunda, yıllar itiba
riyle, 1982 ile 1986 yılları arasında fak
tör gelirlerinde maaş ve ücret paylan yüz
de 52,6'dan yüzde 32,6'ya azalırken; aynı 
yıllarda, faiz gelirlerinin payı, yüzde 30' 
dan yüzde 50'lere yükselmiştir. 

Büyük bir endüstri ve madencilik ala
nı olan kendi seçim bölgem Zonguldak' 
ta da, işçilerin durumu gerçekten yürek
ler acısıdır. Bu işçiler, kömür ocakların
da, ortalama 90 bin lira civarında aylık 
ücret almaktadırlar. 

Bugün işçilerin ürettiği mallarda - özel
likle metal sanayii mamullerinde- yurt 
içi fiyatlar, Batı Avrupa fiyatlarıyla eş
değer düzeydedir, ancak, onun üretimin
de çalışan işçilerin ücretleri, Batı Avru
pa'da aynı malı üreten işçi ücretlerinin 
sekizde biri, onda biri kadardır. ' 

Demir - çelik sektöründe, geçen sene 
bu aylarda, yuvarlak inşaat çeliğinin to
nu - piyasa satış fiyatları - 230 bin liray
ken, tam bir yıl sonra, bugün, 460 bin 
liradır; artış, tam yüzde 100'dür. Bu nok
taya, bir yıl içinde 7 defa zam yapıla
rak gelinmiştir. Bu sektörde çalışan işçi
ler, 1980'li yıllarda ortalama aylak üc
retleriyle 1 ton demir - çelik mamulü sa
tın alabilirken, bugün, ortalama aylık üc
retleriyle 320 kilogram demir - çelik ma
mulü satın alabilmektedir. Çelik işçileri
nin ücret durumlarını, sadece peynir, zey
tin, kuru fasulye, ekmek gibi gıda mad
deleriyle değil, ürettiği mamul fiyatla
rıyla da alakalandırdığınız zaman göre
ceksiniz ki, son sekiz sene zarfında, reel 
satın alma güçleri yüzde 35'lere inmiştir. 
Sürekli olarak fedakârlık istenen bu iş
çilerin durumları ne olacaktır? 

Sanayi sektöründe son yıllarda mal ve 
hizmetlerin üretiminde, üretim maliyetleri 
şu şekilde sıralanmaktadır: En büyük 
girdiden en küçük girdiye doğru değer-
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lendirdiğimizde, maliyetlerde birinci' sıra
yı hammadde, ikinci sırayı enerji, üçün
cü sırayı faiz giderleri, dördüncü sırayı 
işçilik giderleri almaktadır. Bu yapı he
men hemen sanayi sektörlerinin tama
mında bu şekildedir. Mesela, Türkiye De
mir - Çelik İşletmelerinin 1986 yılı kon
solide bilançosunda, faiz ödemeleri 53 
milyar lira iken, aynı yıl işçilik ve tüm 
personel giderleri 48 milyar lira olarak 
gerçekleşmiştir. Orada da, alınteri dördün
cü sırada yer almıştır.' 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980'i 
takip eden tarihlerde ülkede şu hava hâ
kimdi : «İşçi ücretleri, sistemi tıkadı. Bu 
işçilik ücretleriyle, bu sendikal haklarla, 
bu pahalılığın, bu enflasyonun önüne ge
çilmez; bu işçilik ücretleriyle maliyetler 
aşağıya çekilemez, mümkün değildir» gij 

bi tek taraflı oluşturmalarla, ararejimin 
de verdiği güç ve destekle - yukarıda arz 
etmeye çalıştığımı gibi- alınteri, insan un
suru, emek girdisi, üretim maliyetleri için
de dördüncü sıraya kadar düşürülmüştür. 
Peki, düşürüldü de ne oldu? Fiyatlar 
ucuzladı mı? Maliyetler aşağıya mı çe
kildi? Enflasyon düştü mü? Bu sorula
rım hepsine birden cevap, hayır'dır. Üste
lik, üç yıldan beri, sanayi mamulleri üre
timinde ithal girdi durumunda bulunan 
hammadde, yarı mamul ve enerji fiyatla
rında, dolar fiyat bazında bir artma ol
mamıştır, hatta bazılarında dolar bazın
da ucuzlama bile vardır. Peki, bu alınte-
rinin dördüncü sıradaki azalmış, küçül
müş değeri daha ne zamana kadar bu şe
kilde sürdürülecektir? Buna, Hükümet, 
bir süre vermek durumundadır. Mesela, 
kaç sene sonra maliyet içindeki işçilik 
giderleri ikinci sıraya yükselecektir? Yok
sa, «işinizden kovulursunuz, karışmam 
ha» gibi birtakım tehditlerle ve gözdağı ile 
üanihaye vaziyeti idare etmek mümkün 

gözükmüyor; kimse ucuz işçiliğe lianiha-
ye güvenmesin. 

Sayın milletvekilleri, işçilerde, özellik
le seçim bölgemdeki işçilerde geçim sı
kıntısı o denli had safhaya geldi ki, emek
liliğini hak eden işçi, kıdem tazminatını 
yemek için, artık harcayacak bir şeyi kal
madığı için, hızla emekli1 oluyor ve kıdem 
tazminatı olarak alacağı parayla geçinme
yi bekliyor. Eskiden o parayı kendisine 
sermaye yapar, iş kurardı. Şimdi, yangın
da olan mutfağını söndürmek için, kıdem 
tazminatını son çare, yangın söndürücü 
araç olarak kullanmaktadır. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz: 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Arnavutluk Halk Meclisi Başka

nı riyasetinde bir Arnavutluk Parlamen
to Heyetinin ülkemize davetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (5/14) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mijlet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanı 10 Mart 1988 Perşembe günü 
toplanmış ve; 

Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı ri
yasetinde bir Arnavutluk Parlamento He
yetinin ülkemize davet edilmesinin, Yasa
ma Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 ncı 
maddesi hükmü uyarınca kabulüne karar 
vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Yıldırım Akbulut 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan

lığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı oku
tup, oylarınıza sunacağım: 

2. — Türk - Federal Alman Dostluk 
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık Tez
keren ve Kurucular Kurulu listesi (5/11) 

BAŞKAN — Birinci tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par-
lamentolararası Türk - Federal. Alman 
Dostluk Grubu kurulması için ilişik liste
de isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hü
kümetin de konu hakkındaki görüşü 
alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının 10 Mart 1988 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesi hakkındaki 16.1.1964 
tarih, 378 sayılı Kanunun 27.6.1972 tarih 
ve 1599 sayüı Kanun ile değişik 4 üncü 
maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edil
miştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Ka
nunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeli
ğin 4 üncü maddeleri uyarınca yüce Mec
lisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - Fe
deral Alman, 

Kurucular Kurulu Başkanı : 
İlhan Aküzüm (Kars) 
Kurucular Kurulu Üyeleri : 
Muzaffer Atılgan (Ankara) 
Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
M. Rıfkı Yaylalı (Erzurum) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 

Mehmet Seven (Bilecik) 
Ali Er (içel) 
Ali Rıza Yılmaz (İçel) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Mehmet Sezai Pekuslu (Ankara) 
Hazım Kutay (Ankara) 
Zeki Yavuztürk (Ankara) 
H. Cahit Aral (Elazığ) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
Nevzat Durukan (Bolu) 

»Abdül'baki Albayrak (İstanbul) 
Hayrettin Elmas (İstanbul) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Mustafa Timisi (istanbul) 
Mehmet Can (Adana) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâzım Ulusoy ı(Amasya) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Ali Babaoğlu (Nevşehir) 
Mehmet Emin Seydagil (Muş) 
Yılmaz Sanioğlu (Ordu) 
Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
Ramiz Sevinç (izmir) 
•Kemal Karhan (İzmir) 
Bülent Atasayan (Kocaeli) 
Mehmet Ali Karadeniz (Giresun) 
Yasin Bozkurt (Kars)* 
Ayhan Uysal (Çanakkale) 
Cezmi Erat (Ağrı) 
Hamdi özsoy (Afyon) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
M. Abdurrezak Ceylan (Siirt) 

— 11 — 



T. B. M. M. B: 33 10 . 3 . 1988 0 : 1 

İsmail Köse (Erzurum) 
Ahmet Küçükel (Elazığ) 
Cemal Alişan (Samsun) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
İbrahim Demir (Antalya) 
Zeki Çeliker (Siirt) 
Süleyman Çeleb (Mardin) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum : 

3. — Türk - Fransız Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık Tezkeresi 
ve Kurucular Kurulu listesi (5/12) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par-
lamentolararası Türk - Fransız Dostluk 
Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden olu
şan Kurucular Kurulunun istemi, hükü
metin de konu hakkındaki görüşü alın
dıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının 1Q Mart 1988 ta
rihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi hakkındaki 
16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü 
edilen dostluk grubunun kurulması uy
gun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Ka
nunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeli
ğin 4 üncü maddeleri uyarınca yüce Mec
lisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

Dostluk Grubunun Adi : Türk - Fran
sız Dostluk Grubu 

Kurucular Kurulu Başkanı : 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 

Kurucular Kurulu Üyeleri : 
Ali Tanrıyar (İstanbul) 
Talat Içöz (İstanbul) 
Metin Yaman (Erzincan) 
Ali Rıza Yılmaz (İçel) 
Alaattin Fırat (Muş) 
Cavit Kavak (İstanbul) 
Mustafa Taşar (Ankara) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Mustafa Hikmet Çelebi (Gaziantep) 
Erkan Yüksel (Tokat) 
Necati Akıncı (Şanlıurfa) 
E. Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 
Cemal Özbilen '(Kırklareli) 
Ali Er (İçel) 
Ahmet Günebakan (Gaziantep) 
Mehmet Pürdeloğlu (Hatay) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Ömer Okan Çağlar (Aydın) 
Abdurrahman Karaman (Adıyaman) 
Ali Topçuoğlu (Kahramanmaraş) 
Mustafa Demir (Şanlıurfa) 
Mehmet Şimşek (Konya) 
Ramiz Sevinç (İzmir) 
Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
Işın Çelehi (İzmir) 
Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
Cezmi Erat (Ağrı) 
Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 
Nuri Gökalp (İstanbul) 
Veli Aksoy (İzmir) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
Kenan Süzer (Tokat) 
M. Ali Eren (İstanbul) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
K. Kemal Anadol (İzmir) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
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Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Y. Kenan Sönmez (İstanbul) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
M. Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
İsmail Köse (Erzurum) 
Ahmet Küçükel (Elazığ) 
Cemal Alişan (Samsun) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
İbrahim Demir (Antalya) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Zeki Çeli'ker (Siirt) 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tezkereyi okutuyorum ; 
4. — Türk - İngiliz Dostluk Grubu 

kurulmasına ilişkin Başkanlık Tezkeresi 
ve Kurucular Kurulu listesi (5/13) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Par-
lamentolararası Türk - İngiliz Dostluk 
Grubu kurulması için ilişik listede isimle
ri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan 
Kurucular Kurulunun istemi, hükümetin 
de konu hakkındaki görüşü alındıktan 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 10 Mart 1988 tarihli 
toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü 
©dilen dostluk grubunun kurulması uygun 
mütalaa edilmiştir. 

— X3 
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Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Ka
nunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeli
ğin 4 üncü maddeleri uyarınca yüce Mec
lisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - İn
giliz 

Kurucular Kurulu Başkanı : 
Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Kurucular Kurul Üyeleri : 
Akgün Albayrak (Adana) 
Barlas Doğu (Ankara) 
İsmail Şengün (Denizli) 
Mehmet Perçin (Adana) 
Avni Akyol (İstanbul) 
Abdurrahman Karaman (Adıyaman) 
Abdülmecit Yağan (Kayseri) 
Mustafa Dinek (Konya) 
Haydar Koyuncu (Konya) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Mehmet Topaç (Uşak) 
Işın Çelebi (İzmir) 
Kâzım Çağlayan (Kırşehir) 
Ayhan Uysal (Çanakkale) 
Mustafa Cumhur Ersümer (Çanakkale) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 

Cemal Özbilen (Kırklareli) 
Nevzat Durukan (Bolu) 

Hüsamettin Örüç (Bursa) 
Mustafa Kızıloğlu (Afyon) 
Selâhattin Mumcuoğlu (Van) 
Burhan Kara (Giresun) 
Mahmut Karabulut (Sivas) 
Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
Mustafa Balcılar (Eskişehir) 

Mehmet Emin Seydagil (Muş) 
Şener İşleten (Edirne) 
Hasan Tanrıöver (Gaziantep) 
Ali Er (İçel) 
Mustafa H. Çelebi (Gaziantep) 
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Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
Şadan Tuzcu (Rize) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Cemal Şahin (Çorum) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
M. Adnan Ekmen (Mardin) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
M. Tahir Köse (Amasya) 
M. Turan Bayazıt (İzmir) 

/, — Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık 
Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 sa
yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 
197 sayılı Motorlu Taşıtla)- Vergisi Kanu
nu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/395) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 

(1) 19 S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

Öner Miski (Hatay) 
Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Hasan Fehmi Güneş (İstanbul) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Ahmet Ersin (İzmir) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Mustafa Timisi (İstanbul) 
Mehmet Can (Adana) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
M. Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
Ahmet Neidim (Sakarya) 
Cemal Alişan (Samsun) 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz. 

3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Ka
nunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve 
Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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Tasarının tümü üzerinde, Sosyakle-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Abdulkadir Ateş; buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA ABDULKA
DİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan 
ve saygıdeğer milletvekilleri; konuşmama 
başlamadan önce, sizlere saygılarımı su
nar, hürmetle selamlarım. 

Şu anda gündemimizde bulunan ve 
üzerinde konuşmaya başlayacağımız yasa 
tasarısının çok önemli bazı özellikleri ol
duğunu her şeyden önce belirtmek isti
yorum. Bu yasa tasarısı, iki önemli ba
kanlığımızın (Millî Eğitim ve Sağlık Ba
kanlığı gibi çok önemli iki bakanlığımı
zın) hizmetlerini genişletebilmesi, halkımı
za bu iki konuda çok önemli hizmetleri 
verebilmesi için getirilmiş bir yasa tasarısı 
olarak gözükmektedir. 

Gerçekten de, ülke gerçeklerine, özel
likle eğitim ve sağlık alanlarındaki sorun
larımıza baktığımız zaman durumları, bu 
iki önemli bakanlığımızın gücünü artır
mada, malî kaynaklarını artırmada önem
li aşamalar yapmamızı ve bu iki bakanlı
ğa yeni kaynaklar tahsis etmemizi gerek
tirmektedir. 

Ancak, bugün görüşmeye başlamış bu
lunduğumuz yasa tasarısı, birçok yönle
riyle birbirlerinden çok farklı yedi ayrı 
eski yasanın birleştirilmesinden oluşan, 
arapsaçına dönmüş bir yasa tasarısıdır. 
Bu nedenle, en başta şekil yönünden ve 
Yüce Meclise daha önce gelen ve yasala
rın gelmesi gerekeen bir sürece hiç yakış
mayan bir usul izlenmiştir, bu tasarının 
getirilişinde. 

Değerli milletvekilleri, daha birkaç 
yıl önce, Sayın Maliye Bakanı kendi dil
leriyle söylediler. «Maliyede ve özellikle 
vergi yasalarında sadeleştirmeye gidilece
ği, halkın vergi yasalarını anlamada, izle-
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mede ve vergi karşısındaki sorumlulukla
rını yerine getirmelerinde gereken kolay
lıkların yapılacağı» söylenirken, bugün 
bir aşureye benzer halde, birbirleriyle hiç
bir ilişkisi olmayan yasalar, bir torbanın 
içerisine konularak, Millî Eğitim ve Sağ
lık Bakanlığı gibi, çok önemli iki bakan
lığımızı ilgilendiren konular, bir paket 
içerisinde huzurunuza sunulmak isten
mektedir. 

Eu nedenle, böyle farklı yasaların bir 
arada, bir pakette ve çok önemli konu
lar için, çok önemli sorunların çözümü 
için karşınıza getirilmesi nedeniyle, ister 
istemez, bizim kafalarımızda bazı şüphe
ler uyanmakta, sorular aklımıza gelmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, neden bu kadar 
farklı yasa; özellikle, yedi tane, birbirine 
benzemez, birbirleriyle çoğunlukla iliş
kili olmayan yasa, bir tek yasa tasarısı 
altında gündeme getirilmek istenmekte
dir? Her şeyden önce, bunun üzerinde 
durmamız gerekiyor. 

Bize göre ve benim aklıma gelen ilk, 
cevap, hükümetin, muhalefet sözcüleri
ne böylesi önemli konularda, asgarî söz 
hakkı verme çabasından kaynaklanmak
tadır. Ne yapmaya çalışıyor sayın hükü
met?.. Eğer bu yedi yasa tasarısı ayrı 
ayrı gelse idi, bugün bizim, gerek benim 
kendi partimin, gerek değerli diğer mu
halefet partisinin, yedi kez ayrı ayrı yir
mişer dakika, en azından konuşma hak
kımız olacaktı; ancak, görmüş olduğu
nuz gibi, yedi yasa tasarısı bir paket içe
risinde geldiğinde, bize verilen söz hakkı, 
sadece 20 dakika ile sınırlanıyor. 

İ^te, ANAP hükümetinin, bugüne ka
dar benzeri konularda gösterdiği tavır, 
bugün bu yasada da, sağlık ve eğitim 
gibi çok önemli iki konuda kendisini gös
termiştir ve muhalefetin sesi, bu yedi ay-
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n yasanın bir paket içerisinde sunulma
sı yöntemiyle, yine kısılmak istenmiştir. 
Bunu size, her şeyden önce saygıyla arz 
etmek istiyorum. Eğer, biraz önce de de
diğim gibi, bir yerine, konu, yedi ayrı 
kanun tasarısıyla gelse idi, bizim konuş
ma fırsatımız, sizlerle dertleşme ve bazı 
sorunları diyalog içerisinde çözme anla
yışımız ve zamanımız, herhalde olacaktı 
ve bu, belki, bundan sonraki ilişkileri
mizde de bir filiz oluşturacaktı; ama, 
maalesef hükümet, ne size, ne bize bu 
konuda izin vermedi. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyu yüce 
değerlendirmelerinize bırakarak, yasa 
taslağı içerisinde gördüğümüz temel ba
zı terslik ve aksaklıkları sizlere sunmak 
istiyorum. 

Bir kere, her yasa çıkarılırken, bu ya
sanın neden çıkarılmak istenildiğine bak
mak lazım. Yani, yasa konusu düzenle
meye neden gerek duyulmuştur, buna 
bakmak lazım. Bizce, bu yasanın temel 
çıkarılma nedenlerinden bir tanesi, ne 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğımıza, ne Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığımıza yeni kaynaklar yaratmak ve 
ne de bu bakanlıkların daha etkin hiz
met vermesini sağlamaktır. Bunlar ne
den değildir saygıdeğer milletvekilleri. 
Buradaki esas amaç; 1983 yılında Birinci 
Özal Hükümeti işbaşına geldiği zaman, 
ülkemizdeki enflasyonun ana nedenini 
maliyet enflasyonuna bağlamıştı ve «Tür
kiye'deki enflasyonun ana nedenlerinden 
bir tanesi maliyet enflasyonudur» den
miş ve buna göre tedbirler alınmıştı. An
cak, enflasyonun, maliyet enflasyonuna 
dayanan bir enflasyon olmadığı zaman
la ortaya çıkmış ve 4 Şubat 1988 tari
hinde, durum yeniden gözden geçirildi
ğinde, bu sefer, Sayın Özal Hükümeti 
fikirlerini değiştirmiş ve «Ben, 1983 yılın

da enflasyonun nedeni maliyet enflasyo
nu demiştim; ancak, 4 Şubatta yaptığım 
analizler göstermiştir ki, Türkiye'deki 
enflasyonun ana nedeni, talep enflasyonu
dur» demiştir. 

Şimdi, «Talep enflasyonu» dendiğin
de de, çözülmesi gereken önemli bir ko
nu vardır. Atılması gereken en önemli 
adım, halkın talebini kısmaktır, işte bu 
yasa tasarısının, yani, güya Eğitim ve 
Sağlık bakanlıklarımıza olanak sağlamak 
amacıyla getirilmek istenen bu yasanın 
esas temelinde yatan, fakir halkın, yok
sul halkın bir paket sigarasına, bir bar
dak içkisine, akaryakıtına, arabasına ek 
vergiler koyarak, yoksul halkımızın, dar 
gelirli halkımızın talebini kısmaktan öte 
bir şey değildir. Yani, yasanın esas ama
cı, hiçbir zaman, söylendiği gibi, Millî 
Eğitim Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığı
na yeni olanaklar, kaynaklar sağlamak 
değildir. Çünkü - birazdan geleceğim -
bu kaynaklara baktığınız zaman da, bun
lar kökte, temelde böyle iki önemli ha
kanlığımıza gerekli kaynakları sağlaya
cak nitelikte de görülmemektedirler. Evet, 
Özal hükümeti 1983'te, «Konu, maliyet 
enflasyonudur» demiş, maliyetler üzerin
den enflasyon sorununu çözmeye çalış
mış; bugün ise, «Talep enflasyonu» de
nilerek ve bunun teşhisi böyle yapılarak, 
maalesef, Millî Eğitim ve Sağlık Bakan
lığı da buna alet edilmeye çalışılmakta
dır. 

Açık olmak gerekirse, bu tür karar
larla 1983'te koymuş olduğu teşhisi 1988' 
de değiş ti rmesiyle, birbirine hiç benzeme
yen iki ayrı teşhis koymakla, Özal, ne 
kadar çaresizlik içerisinde olduğunu ve 
yürütülen ekonomi politikasının ne ka
dar yanlış olduğunu, kendisi de kabul et
mektedir. Bu tür uygulamalar; bugün 
böyle dediğiniz olayı, yaptığınız analizi 
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yarın değiştirme olayı, devlet ciddiyetine 
yakamaz ve devlet ve devlet yönetimi 
bir deneme tahtası değildir. Deneme 
ve yanılmalar yoluyla doğruyu bulma
ya Türkiye'nin tahammülü yoktur, eko
nomimizin, özellikle tahammülü yoktur. 
Deneme ve yanılma yöntemiyle ekono
mimizi yönetmeye çalışmak, bu ülkeyi 
uçurumun kenarına götürmüştür, aşağı
ya doğru gitmeye de başladık; «Tanrı so
numuzu hayretsin» diyorum. 

İşte, enflasyon nedenini, yanlış bir 
şekilde, talep enflasyonuna bağlarsanız, 
bunun sonucunda yapmanız gereken ilk 
iş de, bugün önünüze gelen tasarılarda 
olduğu gibi, talebi kısmak için, fakir hal
kın alım gücünü düşürmek için, birta
kım vergiler koymaktır. Bugün karşınız
da bulunan tasarı da, bunun tipik bir ör
neğidir; Sayın Hükümet, bu yasa tasla
ğıyla bunu yapmak istemektedir. Halbuki, 
bir ülkede eğer talep enflasyonu var ise, 
talep enflasyonu kendisini gösteriyorsa, 
bunun blazı göstergeleri vardır; bunları gö
rebilmemiz lazım. Bu göstergeler neler
dir?.. 'Bir kere, eğer talep enflasyonu var
sa, yüksek bir ekonomik faaliyetin söz 
konusu olmsı lazımdır o ülkede.* Aynı za
manda, istihdam düzeyinin çok yüksek 
olması lazımdır. Buna ek olarak, önemli 
kâr ve mal kıtlıklarının söz konusu ol
ması lazımdır ve bütün bunların tümü 
olduğu takdirde, «Bu ülkede talep enflas
yonu vardır» diyebiliriz ve bunun tedbiri 
olarak da, halkın talebini kısacak tedbir
ler getirebiliriz; burada haklı olunabilir; 
ancak, Türkiye'nin bugünkü ekonomik 
koşullarına baktığımızda, bu saymış oldu
ğum şiartlardan hiçbirisinin olmadığını 
görüyoruz. Acaba biz, yüksek düzeyde 
bir istihdamı gerçekleştirebilmiş miyiz? 
Ülkede, çalışabilecek nüfusun yüzde 15 -
16'sı tiçsiz gezerken, «Bizim istihdam so
runumuz yoktur» diyebilir miyiz? Yine, 

yüksek bir ekonomik faaliyetin olduğun
dan da söz etmek mümkün değildir. O 
halde, biraz önce vurgulamış olduğum 
gibi, özal'ın 1983'te yaptığı ekonomiyle 
ilgili analizde, teşhis de yanlıştır, 4 Şubat 
198 8'de koymuş olduğu teşhis de yanlış
tır. 

Bu tasarıda yapılmak istenen, fakiri 
daha fakir yapmak ve 49 000 Türk Li
rası asgarî ücret alan bir vatandaşımızın 
dahi alım gücünü daha aşağıya çekmeye 
çalışmaktır. Sayın Özal ve Sayın Özal'ın 
danışmanları, bu yasa tasarısıyla, ayda 
49 000 lira alım gücü olan vatandaşımı
zın, bu alım gücünü fazla görmüştür. Di
ğer bir deyişle, asgarî ücretle çalışan in
sanlarımızın taleplerinin çok yüksek ol
duğunu saptamış - nasıl saptamışsa - ve 
siöz konusu adaletsiz yasa taslağını Yüce 
Meclise sunmuştur. 

Alım gücü vergilendirilmeye, çok dü
şük olan talep daha da azaltılmaya çalı
şılmaktadır bugün Türkiye'de. Halbuki, 
Türkiye'deki enflasyon sorununun altın
da yatan temel nedenler farklıdır. Mone-
tarist görüşçülere göre bile, onların da be
lirttiği gibi, para arzındaki artışlardır 
enflasyonun nedeni. Enflasyonun nedeni, 
Türkiye'de bütçedeki açıktır; yoksa, 
49 000 lira asgarî ücret alan dar gelirli 
fakir bir vatandaşın alım güsünün yük
sekliği değildir. Ne zaman aklınız başı
nıza gelecek; dengeli Türkiye çıkarlarına 
yaraşır bir ekonomi politikasını izleyece
ğiz? Eğer, Sayın Hükümet enflasyon so
rununu çözmek istiyorsa, ilk önce, tahli
lini, analizini iyi yapmalıdır. Sayın Hü
kümet, içinde bulunduğu tutumu sürdü
recek olursa, sanıyoruz, 1988 yılında enf
lasyon oranı, 1987'den çok daha yüksek 
olacak ve üçlü rakamlara ulaşacaktır. 

Burada, Hükümetin yapması gereken 
ve bizim de tavsiyemiz şudur : Hüküme-
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tin, tez elden, fakir halkın alım gücünü 
düşürmeye yönelik çabalar yerine, yap^ 
ması gereken birkaç 'basit ameliye ve gi
rişim vardır. Bunlardan bir tanesi, Tür
kiye'de para arzının yüksek düzeylerde 
tutulmasından vaz geçilmesidir. Ülke kay
nakları seferber edilmeye çalışılmalıdır ve 
bunun yanında, iç tasarrufu artırıcı ön
lemlere gidilmelidir; ama, iç tasarrufu ar
tırırken, zorunlu tasarruf şeklinde değil, 
dün buradan geçen yasada veya bugün 
yasalaşacak olan yasa taslağında olduğu 
gibi değil, bunun daha adil ve özendirici 
bir biçimde yapılması lazımdır. îç tasar
rufun artırılması yanında, mutlaka ve 
mutlaka, bütçe açıklarına bir son veril
melidir. Enflasyonu önlemek için temel 
birtakım ilkeler bunlardır; yoksa ayda 
49 000 lira kazanan ve demiryollarında 
veya -başka bir yerde üşçi olan Hasan 
Ağanın cebine el atmakla, onun alım gü
cünü düşürmeye çalışmakla - bu taslakta 
olduğu gibi - enflasyon önlenemez ve 
Türkiye'deki enflasyonun nedeni de talep 
fazlalığı değildir. 

'Değerli milletvekilleri, bu tasarıya 
baktığımızda, aksayan diğer bir yönü da
ha vardır: Vergiler adaletli'olmak zorun
dadır. Vergilerin adaletli olabilmesi için, 
insanların ödeme gücüne uygun bir biçim
de vergi vermeleri sağlanmalıdır. Ancak, 
bugün huzurunuza getirilmiş olan bu tasa
rı, adalet ilkelerinden sosyal adalet ilke-
lesinden yoksun bir tasarıdır. Neden 
yoksundur? Çünkü, bu tasarıyla geti
rilmekte olan vergiler, insanlarımı
zın ödeme güçleriyle orantılı külfet 
getirmemektedir. Bu tasarıda gördüğü
nüz vergi türlerine biz, vergi literatüründe 
«maktu» veya «dolaylı» vergiler demekte
yiz. Dünyanın her tarafında kabul edildiği 
gibi, maktu veya dolaylı vergiler de, sos
yal adaleti, adaletli vergi politikasını en 
fazla ihlal eden vergi türleridir, örnek 
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vermek gerekirse; bugün önünüze gelen 
tasarıda, sigarayı, içkiyi ve diğer bazı tü
ketim maddelerini vergilendiriyoruz. Na
sıl vergilendiriyoruz?, örnek veriyorum: 
Bir paket sigaraya 40 liralık bir vergi ko
yuyoruz. Şimdi, sayın arkadaşlarım, bu 
sigarayı içen insan ayda 1 milyon lira da 
kazanabilir, 49 000 lira da kazanabilir. 
Siz 49 000 lira kazanandan da 40 lira 
vergi kesiyorsunuz, 1 milyon lira kaza
nandan da 40 lira vergi kesiyorsunuz. İş
te, bu tür vergilerin adalete uymadığının, 
vergi adaletine uymadığının tipik bir ör
neği budur ve bu vergi paketindeki tüm 
vergiler de, biraz önce söylemiş olduğum 
gibi, maktu vergilerdir, dolaylı vergiler
dir, eski deyimleriyle, Damga Resimleri 
gü'bidir. 

işte, Sayın özal Hükümeti, başa gel
diğinden beri, vergi adaletini bir tarafa 
bırakmış, haksız vergilere ağırlık vermiş
tir; yani, sosyal adaleti gerçekleştirici, in
sanlarımızın servetlerine ve alım gücüne 
orantılı bir vergi sistemi getirmek yerine, 
biraz önce söylediğim türden, adaletsizli
ği daha da artırıcı vergilerle devlet gelir
lerini temine yönelmiştir, örnek vermek 
gerekirse; 1981 yılında, Türkiye'deki mak
tu vergiler, toplam vergiler içerisinde yüz
de 35,5 oranında bir pay taşıyordu; daha 
adil olduğunu söylediğimiz dolaysız ver
giler ise yüzde 64,5'u buluyordu. 1983'te, 
adil olmayan bu maktu vergiler yüzde 
40,6'ya çıkarılmış, dolaysız vergiler ise 
yüzde 59'a düşmüştür. 1987'de, bu mak
tu vergiler, adaletten nasibini almamış bu 
vergiler, yüzde 54'e çıkarken, dolaysız 
vergiler ise, adaleti temin edebilecek yön
de kullanılabilecek vergiler ise, yüzde 46' 
ya düşmüştür. 

Sayın miUetvekilileri, bu da göster
mektedir ki, Sayın özal Hükümeti, Tür
kiye'deki vergi adaletini kötüye kullan
mıştır; Türkiye'deki gelirleri ve Türkiye' 
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nin kalkınmasında kimlerden ne kadar 
katkı alacağımızı 'bilinçli bir biçimde sap-
ıtamamakita ve kalkınmanın yükünü, ver
gilerin yükünü, sadece belli sınıfların, dar 
»geJirllerin, Ifakirierin, işçilerin ve çalışan
ların üzerine yıkmak istemektedir; biraz 
önce vermiş ö'iduğum tabloda, bu da 
açık bir biçimde gözükmektedir. 

•'Ülke ekonomisi yeni kaynaklara iihti-
yaç duyabilir; bugün Millî Eğitim Genç
lik ve l&por Bakanlığının veya Sağlık ve 
Sosyali Yardım Bakanlığının duymuş ol
duğu gilbi. Ancak, bu kaynakların, sağ
lanmasında insanların ödeme gücü temel 
alınmalıdır, Ibu kaynaklar o oran içeri
sinde Ikeısüme'lidir, toplanmalıdır ve ye
niden adil Ibir biçimde dağıtılmalıdır. 

Ayrıca, buıgün önümüzde bulunan bu 
taslak, diğer bir yönüyle de Türkiye'nin 
devlet sistemini, maliye sistemini de ze
deleyici niteliktedir. Türkiye'de «bütçe
nin birliği» diye Ibir ilkte vardır; tüm ge
lirler bir bütçede, bir yerde toplanır ve 
giderler de oradan yapılır. Buıgün siz, 
eğer bu yasa tasarî'sına «evet» derseniz, 
yeni bir geleneği başlatmış olacaksınız; 
o da, bundan böyle her bakanlık, (hatta 
batta, diyebilirim ki, her genel müdürlük 
karşımuza gelecek, kendi vergisini kendi
si isteyecektir. Yani, bugün Millî Eği
timi Gençlik ve iSpor Bakanlığı, Sağlık 
ve 'Sioisyal Yardım Bakanlığı için özel bir 
vergi koyduk; yarın, Bayındırlık ve ts-
kân Bakanlığı, ertesi gün başka bir ba
kanlık, dalha sonra da, bu, genel mıü-
düriiüklere kadar düşebilir. Bu, bizim ve 
Tüıkiye'nin geleneklerine ve devlet an
layışına ters düşen bir uygulamadır. 
Onun için, Ibazı bakanlarımızın bu ko
nuda davranışlarını da anlayamıyorum. 
Sayın bakanlar, mallı alan kaçıyor; Sağ
lık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı bazı ver
gileri alıdı, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
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'Bakanlığı 'bazı vergileri aldı, acaba öbür 
bakanlarımız geç kalırsa ne alacak; biz 
bekliyoruz ve düşünüyoruz. Onun için, 
tavsiyemiz, siz de elinizi çabuk tutun; 
çünkü, memleket dağıtıldı zaten, artı, 
devlet gelirleri de dağıtılmak üzere. 

BAŞKAN — Sayın, Ateş, süreniz 
dolmuştur; toprlamanızı rica ediyorum. 

AiRDÜUKAOİR ATEŞ (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkan. 

ıBu vergiler, ayrıca, ait oldukları ba
kanlıklara yarar da getirecek türden ver
giler de değildir, çünkü, elastikiyetleri 
yoktur. Sigara tüketimi, bugün arz-ta-
ılep meselesidir, fiyatı ite ilgilidir; siz, bir 
sigaranın, bir içkinin fiyatını değiştir-
ımekle, onun satışını etkileyebilirsiniz. 
Yani, fiyatın artıp eksilmesiyle, bugün 
Sağlık ve Eğitim gibi çok önemli iki Ba
kanlığa tahsis etmeye çalıştığınız kay
naklar değişebilecektir. Bu da göstermek
tedir ki, bu tür, belli olmayan kaynak
larla, önceden ne kadar ıgeliri olacağı 
bdl'lıi olmayacak kaynaklarla, önemli iki 
(bakanlık yürütülemez ve Türkiye'nin 
eğitim ve sağlık sorunu Ida, belirsiz kay
naklardan hareket ederek, planlı bir bi-
çiırride çözülemez sayın arkadaşlarım. Bu 
tür vergilerle, önceden, ne kadar kaynak 
toplayacağınızı bilemezsiniz; bu nedenle 
de, «Planlı ve programlı bir biçimde, eği
timin ve 'sağlık bizmetHerimizin sorunla
rının çözülmesi de mümkün olmaz» di
yoruz. 

Ayrıca, bu tasarıyla getirilen çok 
önemli, Türkiye'nin bazı temel kurumla
rını sarsacak birkaç nokta daha var; on
lara da kısaca değinip, sözlerimi bağla
mak istiyorum Sayın Başkan. 

ıBunlardan bir tanesi, «Gelir fdare-
sini Geliştirme Fonu» diye bir fon ku
rulmak i'sterümektedir. Bu fonun eski is
mi Vergi İdariesini Geliştirme Fonudur; 
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bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmiş
tir. Buıgün, Sayın Hükümet bunu, ufak 
'bir değişiklik yaparak yeniden huzuru
nuza sunmak istemekte, böylece, Anaya
sa Mahkemesinin kararları yeniden ih
lal edilmeye çalışılmaktadır; dikkatleri
nizi çekmenin bir görev olduğunu sana
rak, bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. 

Ayrıca, Ibu yasa taslağı içerisinde 
Anayasa açısından sakıncalı 'bir nokta 
daha yer almaktadır; o da, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı çalışaniarma birta
kım ayrıcalıkların tanımma'sıidır. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığında çalışanlar, ya
salarda gösterilen tazminatlar ve fazla 
çalışma ücretlerinin dışında, bu fondan 
ödülilendirilebileceklerdk. Bu da yine, 
Anayasa Mahkemesi tarafından, Anaya
sanın 1:28 inci maddesine aykırı bulun
muş ve 'bu nedenle de reddedilmiştir; 
fakat, şimdi yeniden huzurunuza getiril
mek istenilmektedir. 

Ayrıca, Ibu vergilerden toplanacak pa
raların bir kısmı fona yatırılacağı için, 
'bu fonla illgili olarak «O yıl içinde har
canmayan paralar gelecek yılki fon he
sabına aktarılır» denilmektedir; bu da 
harcamaların ne kadar plansız ve düzen
siz yapılacağının bir göstergesidir. Bir 
yıl içeriislinde, geliri ve dolayısıyla nereye 
sarf edileceği belli olmayan bu kaynak -
lar için «eğer artarsa, gelecek yıla akta
rırız» deniliyor. Bu da, ciddî devlet an
layışına yakışmaz ve ayrıca da 1050 sa
yılı Yasanın 46 ncı maddesine de aykırı
dır. 

Sevgili arkadaşlarını, gene bu yasay
la, vergilerden kesilecek paylarla oluş
turulacak fonların harcanması sırasında, 
1050 sayılı Mulhaısebeî Umumiye Kanu
nu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ve 37 
nci maddelerinde yer alan vize hüküm-
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teri kaldırılmıştır; yani milyarları bulan 
bu gelirler, yasalarımızın öngördüğü hü-
küm'lere; İhale Kanununa, Sayıştay vi
zesine ve Mulhasebeî Umumiye Kanunu
na bakılmaksızın harcanabilecektir. 'Bu 
da, deVl'etin trilyonlara varacak kaynak
larının, sizlerin, bizlerin, Sayışltayın ve 
Mulhasebeî Umumiye Kanununun de
netimi dışında, keyfî bir biçimde, belki 
de partizanca kullanılmasına yol açabi
lecektir., 

Sayın Başkan, izin verirseniz, çok 
önemli diğer bir konuya değinmek isti
yorum. 

(BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

ABtDUUKAOİ'R ATEŞ (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Diğer bir konu da yabancı sermaye 
•ile 'ilgilidir. 

Sayın arkadaşlar, bu gelen tasarıyla, 
Türkiye'de, yabancı sermayeye, ve ayrıca 
bir kur garantisi tanınmak istenmekte
dir ve yasa taslağında, «yurt dışında bu
lunan kişiler veya firmalar Türkiye'de 
menk'ull kıymetlere döviz olarak yatırım 
yaptıkları takdirde, bir veya iki sene. 
sonra sattığınızda, biz, döviz kurunda
ki değiş iki ikilerden dolayı vergi almaya
cağız» diyor. Bunu doğal karşılıyoruz; 
doğrudur; döviz kurundaki değişiklikler, 
hakikaten (bir kâr değildir ve normal 
olarak, dünya konjonktüründeki fiyat 
değişmelerinden kaynaklandığını varsa
yalım; ancak, burada esas üzerinde du
rulması gereken ve bu tasarıyla kabul' 
edilen önemli nokta şudur : Denilmek
tedir kil: «Türkiye'deki enflasyon hızı 
çok yüksektir, bu nedenle de, yabancı 
sermaye bu enflasyon hızına karşı, ken
disine herhangi Ibir korunma tedbiri ge
tirilmeden Türkiye'ye girmek istememek
tedir. Bunun için de, menkul kıymetlere 
yatırım yapacak yabancı sermayeyi böy-
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le ibir yasa tasarısıyla korumak istiyo
ruz.» 

Ancak, soruyorum sizlere: Aynı şekil
de, aynı menkul kıymetlere yatırım ya
pan Türk vatandaşının yatırımlarını ne
den enflasyona karşı koru/muyoruz da, 
yalnızca dışarıdan gelecek dövizi, bir ya
bancı yatırımcının yatırımlarını enflas
yona karşı (koruyoruz? 

Evet sevgili arkadaşlarım, belki Sa
yın Maliye Bakamınız 'buraya gelecek, 
«Efendim, 100 'bin liraya (kadar bunu 
zaten vergiye koymuyoruz» diyecek; an
cak, yasaları açıp baktığınız zaman -işin 
gerçeği budur- Ibu değişikliğin ana ne
deninin, yabancı sermayeyi Türkiye "delki 
hızlı enflasyona 'karşı korumak, ama 
Icenldi 'yatırımcımızı ıbu konuda koru
mamak gibi bir tersliğin içerisinde ol
duğunu (görürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, diğer ko
nuları ıda ma'ddelerde tamamlayab'ilirsi-
niz. Rica ediyorum.,. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — 
Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
işte, böyle, ANAP felsefesine sahip ol
maya devam ederseniz, Ibu tür yasa ta
sarılarının gelmesi ve bu Meclisten geç
mesi mümkündür. Bir ANAP milletve
kili komisyonda, «elbette ki vergi ala
caksınız. Vergiyi nereden alabiliyorsanız 
alacaksınız. Diğer bir deyimle, kazı ür
kütmeden yolacaksınız; verginin prensi
bi budur» diyor. Biz, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, 'bu prensibe katıl
mıyoruz ve diyoruz ki: «işte, bu gelen 
tasarı da, balkı kaz yerine koyan anla
yışın bir tasarısıdır.» 

Sizlere, bu konuda bana fırsat verip 
fikirlerimi aktarma olanağı sağladığınız 
için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ateş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Aykon Doğan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Türkiye, yeidi yıldır yüksek bir enflas
yon yaşıyor. Hükümet, yedi yıldır, yük
sek enflasyonun yükünü çalışanlara ta
şıtıyor; memurlara taşıtıyor, işçilere taşı
tıyor, çiftçilere taşıtıyor, küçük esnafa 
taşıtıyor; ardı arkası kesilmeyen zam ver
gileriyle taşıtıyor. Son günlerde, zamlar, 
aylar değil, günler itibariyle yapılmaya 
başlandı. Devletin en büyük kaynağı zam 
vergisi olmuş. 

Zamları, bir gün önce çıkardığımız, 
çalışanların gelirlerine el uzatan -sözde, 
tasarrufu teşvik öden- tasarruf kanunu 
teklif öüti; bugün de ©ene, zamlar kadar 
adaletsiz ve enflasyonun yükünü tüketi
cilere yükleyen bir vergi kanununu bu
rada tartışmak üzere bulunuyoruz. 

Sekiz yıldır yaşanan yüksek enflasyon, 
çalışanlarım sırtına yüklenirken, toplumun 
değer ölçülerinden de çok şeyler alldı gö
türdü. Sekiz yıldır yaşanan yüksek enf
lasyon, önce vergi idaresini aşındırdı ve 
daha sonra vergi sistemini aşındırdı. 

Bakın, Sayırç Başbakan ne diyor : «İs
tanbul'da vergi mükelleflerinin yüzde 
90'ı 2 milyonun altında gelir beyan edi
yor» İstanbul'da Gelir Vergisi mükellefi 
olan bir büyük mükellef kitlesinin yüzde 
90'ınının, ayda 150 bin liradan az gellir 
beyan ettiğini Sayın Başbakan açıklıyor... 

ZtYA ERCAN (Konya) — Kaçakları 
ifade ediyor. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — «Kaçaklar» dediler. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (De

vamla) — Bu beyan, Türk vergi sistemi-
nin temel taşının, Gelir Vergisinin iflası
nın, enflasyona yenik düştüğünün beyanı
dır ve bıiz bunu, Sayın 'Başbakanın bu 
beyanlarından açıkça anlıyoruz. 

'Enflasyonıa sadece Gelir Vergisi de
ğin, Kurumlar Vergisi de yenik düşmüş
tür. Kurumlar Vergisinde öyle bir sis
tem kurulmuş ki, bugün bankaların be
yanlarına bakıyoruz, bankalların 100 mil
yar liralık kârları, içinde vergiye tabi olan 
kârlarının 10 milyar olduğunu görüyo
ruz. Bugün,, kurumlarda vergiye tabii olan 
kârlar var, vergiye tabi olmayan kârlar 
var. Nedir bu vergiye tabi; olmayan kâr
lar? Kurumların, aldıkları devlet tahvil
leri ve Hazine bonolarından elde ettikleri 
gelirler yüzde lO'luk vergi stopajı ile ka
lıyor. Bunlar kurum kazancında beyana 
tabi değildir. Bu da gösteriyor ki. Kurum
lar Vergisi de kendi içlinde, önce özal İk
tidarının yanlış vergi politikasına, daha 
sonra da enflasyona yenik düşmüş. 

Sonra, Katma Değer Vergisinin son 
günlerdeki İşletme Vergisine dönen acık
lı durumunu id a birilikte yaşıyoruz; ger
çeğe aykırı belge düzenlemeleri, hayalî 
lihracat yolluyla Katma Değer Vergisi 
iadesi konusunda basına yansıyan olayları 
libretle görüyoruz ve seyrediyoruz. Bu 
Yüce Meclis, buna karşılık Hükümetten 
çok ciddî bir vergi tasarısı beklerken, sa
dece -gerekçesini bir türlü anlayamadığı
mız- akşamcıları hedef alan, meyhaneleri 
hedef alan bir vergi tasarısıyla, harçlar
dan ve maktu vergilerden ibaret olan 
düzenlemelerle Hükümeti karşımıza gel
miş bulunuyoruz. 

Türkiye'nin vergi konusundaki yıpran
maları ve aşınmaları; Türk vergi siste
mlinin aşınması, Türk vergi idaresinin 

aşınması ve vergi alanındaki önemli dü
zenleme ihtiyaçları ortada dururken, Hü
kümetin, böyle çok acele hazırlanmış bir 
tasarıyla ve dört sene önce buradan ya
pılmış beyanlarına tezat olan bir yasa ta
sarısıyla karşımızda bulunmasını da ya
dırgıyoruz. 

Bu tasarıyı, öncelikle vergide adalet 
prensibine aykırı görüyoruz; verginin ba
sitlik, verginin kolaylık, verginin etkinlik 
ilkeHen'ıyle bağdaştıramıyoruz ve bu tasa
rıyı, özellikle pahalılığı artırıcı mahiyette 
görüyoruz ve iddia ediyoruz ki, bu tasa
rı, uzun bir çalışmanın, ciddî bir çalışma
nın eseri değildir. Bunun ispatını da, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda yaşadık. Hükü
met, bu tasarıyla Plan ve Bütçe Komis
yonuna geldi, komisyon da, bu tasarıda 
yer allan maddelerin yarısı kadar madde 
ilave etme ihtiyacını duydu. 

Değerli arkadaşlarım, eskiden,, Maliye 
Bakanlığının bir geleneği vardı; hükümet-
Herin, vergiler konusunda bu Meclise ge
lirken dikkat ettiği bir gelenek vardı. 
Bu geleneğe göre, hükümetler, vergi ko
nusunda ne yapacaksa, onu, getirdikleri 
tasarıda yazarlardı, Maliye Bakanlığı bu 
konuya çok dikkat ederdi ve genellikle 
vergi konularında, komisyonlarda madde 
ilaveleri yapılmazdı. Geçen zaman içeri
sinde, Maliye Bakanlığının ve özellikle 
ANAP Hükümetinin, memleketin kay
bolan birtakım değer ölçülerinin yanın
da, vergi konusundaki hassasiyet ölçüle
rinde de önemli aşınmalar içerisinde oldu
ğunu burada ifade etmekten kendimi ala
mıyorum. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Siz ayrıldınız, gelenek de bozuldu Sayın 
Doğan (!) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tasa
rının içinde bulunan yemi bir vergi bölü-
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mü, tasarının önemli kısmını ifade ediyor. 
Nettir bu yeni vergi?.. Verginin adı ga
yet kutsal; «Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağ
lık Hizmetleri Vergisi.» 

Gündem dışı bir konuşma yapan bir 
arkadaşımız, sağlık ve millî eğitim konu
sunda bütçelerde yeterli ödeneklerin ay
rılmadığını ve Türk eğitiminıin büyük ek
siklikleri bulunduğunu, bunların, bütçele
re yeterli ödenekler konularak tamamlan
ması ihtiyacını dile getirdiler. Biz, bu di
leklere candan katıllıyoruz ve «Konsolide 
bütçeden öncelikle gelir ayrılacak, öde
nek ayrılacak hizmetler, millî eğitim hiz
metleridir, sağlık hizmetleridir, güvenlik 
hizmetleridir, adalet hizmetleridir» diyo
ruz. Bunlar, devletin temel fonksiyonları
dır. 

Değenli arkaldaşlariım, şimdi buradan 
sormak istiyorum : Sayın Hükümet, eği
tim hizmetleri konusunda getirdiği öde
nekleri Yüce Meclisten geçiremedi mi? 
Sayın Hükümet, sağlık hizmetleri konu
sunda bütçe lilie getirdikleri ödenekleri 
bu Mecılsten geçiremedi mi de, böyle özel 
bir kanuna ihtiyaç duyuyor? 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun adı 
güzel, kutsal; ama, içeriği, adıyla bağdaş
mıyor. Sağlık hizmetlerini neyle finanse 
ediyorsunuz, eğitim hizmetlerini neyle fi
nanse ediyorsunuz?.. Alkollü içkilerim şi
şesinden 20 liradan 600 liraya kadar ala
cağınız maktu vergilerle; sigaradan, tü
tünden alacağınız maktu vergilerle ve al
kolsüz içkilerden alacağınız maktu ver
gilerle. 

Şimdi, şu soruyu sormak istiyorum : 
Bunlar m tüketimi arttıkça millî eğitime 
daha çok fon gelecek, bunların tüketimi 
azaldıkça millî eğitime daha az fon ge
lecek... Sanki, Hükümet, şu tasarının içe
riğiyle, Türk millî eğitiminin fiinans so
rununu akşamcıların rakı bardaklarında 

ve meyhanelerin karanlık köşelerinde arı
yor, 

Değerli arkadaşlarım, mîllî eğitim gi-
Ibi kutsal ıbjr Ih'izmeti, 'böyle bir f inana 
kaynağıyla bir araya koymanın, kutsal 
değerlerimize uygun düşmediğini burada 
ifade etmek istiyorum. 

Buraya gelirken araştırdım; dünyada, 
eğitim hizmetlleri vergisi yok mudur, sağ
lık hizmetleri vergisi yok mudur?.. Var. 
Bu tip vergiler var; fakat hiçbir ülke, eği
timini ve sağlık hizmetlerini, topluma za
rarlı olan, insan sağlığına zararlı olan 
maddelerin1 kullanımından alacakları kay
naklara bağlamamıştır. 

MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Biz 
de öyle kabul ediyoruz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De-
vamlla) — Bunu, bu tasarıyla, Hükümet, 
içkiye bağlamıştır, tütüne bağlamıştır; 
eğitim hizmetini, sağlık hizmetini, tütünün 
kullanımlıyla, alkollü içkilerin kullanımıy
la paralel tutmuştur. 

Şimdi bakın, sağlık hizmetleri vergisi 
bir ülkede nasıl alınmıştır... Sokakları kir
letenlerden, evlerinde kedi köpek besle
yenlerden sağlık hizmeti vergisi almıştır, 
çevreyi kirletenlerden sağlık hizmeti ver
gisi almıştır; hatta, özel hastanelerde 
yüksek gelir imkânlarıyla kendilerini te
davi ettirme imkânı bulanlardan sağlık 
hizmeti vergisi almıştır, aynı sekide, eği
tim hizmetli vergisi almıştır. Yüksek ge
lir gruplarına demiştir k'i, siz, yüksek gelir 
imkânlarınızla istediğiniz yerde okuya
biliyorsunuz; büyük kitleler bu imkânlar
dan mahrumdur; buralarda okunken öde
diğiniz ücretlerin üzerinden bir vergi ala
cağım ve bunları da eğitim hizmetlerine 
tahsis edeceğim.» Bu ülkeler, hiçbir şe
kilde, sağlık hizmetlerinin finansmanını 
a'llkollü içkÜ'lerle irtilbaıtlandırmamışlardır. 
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TaM, aslında Ibu tasarının niye getiril
diğini, önce ilke olarak yadırgadığımı ifa
de ettim. Ayrıca, tasarının önemi ileride 
•azalıp gidecektir; yani tasarı, bugün bir ta
sarı gibi görülüyorsa da, zaman içinde 
önemini kaylbedeceküir. Bu da gösteriyor 
'ki, Hükümet, eğitim ve sağlık hizmetleri
ne uzun vadeli bakmamaktadır; çünkü 
buradaki maktu tarifeler, zaman içinde 
enflasyona yenik düşecek ve bu gelir im
kânları da ortadan kalkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, onun için, bu, 
ciddî çalışmanın eseri olmayan bir tasa-
rıldır. 

Özellikle dileğimiz oldur ki, diğer dü
zenlemeler kalabilir; alma Türk eğitimini, 
Türk gençliğini, Türk sporunu ve Türk 
sağlık hizmetlerini, alkol kullanımıyla, 
sigara ve tütün kullanımıyla irtiıbaitlandı-
ran ve buralarda Türk eğitiminin sorun
larına çözüm arayan bu vergiyi, bu tasa
rıdan hep birlikte çıkaralım. Bunu, bu 
kürsüden Yüce Meclise teklif ediyorum. 

Tasarı, bir çuval mahiyetimde ve çe
şitli vergli kanunlarında •değişiklik yapıyor. 
TaJbiî burada ben bunların üzerinde uzun 
uzadıya konuşma bakımından yeterli za
mana salhip değilim, zamanı gelince da
ha çok detaylı açıklamalarda bulunaca
ğız. 

Burada dikkatimi çeken, Motorlu Ta
şıtlar Vergiısi Kanununda tarifeler düzen
lenirken, yeni birtakım düzenlemeler ge-
tiriillyor. Nedir o?.. Motorlu Taşıtlar Ver
gisinin ödenmesinde; alım ve satım sı
rasında, noterler bunların ödenip öden-
ımed'iğinden sorumlu tutuluyorlar. Şimdi, 
bu kürsüden sormak istiyorum : Bundan 
dört sene önce çıkardığınız ıbür yasada 
bütün kamuoyuna ilan etmiştiniz, demişjti-
niz ki, «'biz, gayrimenkul alım satımların
da gayrimenkullere ilişkin vergilerin öde
nip Ödenmediğinden tapu memurlarını so

rumlu tutmuyoruz, vatandasın beyanına 
(itibar ediyoruz.» 

Sayın milletvekilleri, gayrimenkul sa
hiplerinin beyanına itibar ediyorsunuz da, 
alım satım sırasında taşıt sahiplerinin be
yanına niçin itibar eitmiyorsunuz? 1 mil
yonu aşkın şoför esnafının beyanına ne
den itibar 'etmiyorsunuz da, gayrimenkul 
alım satımlarında verginin ödenip öden
mediğini araştırma konusunda gösterdiği
niz hoşgörüiülüğü, bu Motorlu Taşıtlar 
Vergisine ilişkin olarak, taşıtlarını satan 
vatandaşlardan esirgiyorsunuz? Burada 
belirtmek istediğim şudur ki, bu tasanda, 
iktidar, çeşitli konularda kendisiyle ters 
düşmüştür. 

Bakın, diğer bir noktaya değineyim. 
Diyor ki, «Motorlu Taşıtlar Vergisini öde
meyenleri trafikten men ederim.» Yani 
Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeyen kam
yon şoförünü men ederim, otobüs şoförü
nü men ederim, araba sahibini men ede
rim... Peki, sadece, vergi ödeyenler ve
ya vergisini ödemeyenler otobüs şoförleri 
midir, kamyon şoförleri midir, özel taşıt 
sahipleri m^dir? Bugün, işletmelerden 
300 m'illyar liraya yakın sigorta primi ala
cağınız var; pekçok vergi mükellefi var 
kii, vergi borcunu ödememiş. Neden, vergi 
borcunu ödetmeyen fabrika sahiplerinin 
fabrikalarını kapatmıyorsunuz, neden bir 
ıhakkal dükkanını kapatmıyorsunuz, ne
den bir eczacının belgesini, «vergisini öde
medin» diye iptal etmiyorsunuz, neden 
'bir mimar ve mühendisin, Gelir Vergi
sini, Katima Değer Vergisini ödemediği 
için bürosunu kapatmıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, anlaşılıyor ki, 
Hükümetin gücü şoför esnafına yetiyor. 
Bu yönüyle de, vergide, vatandaşların ver
gi mükellefiyetinde vergi görevlerini ye
rine getirmesi konuisunda, kişiler arasında, 
Anayasaya aykırı bir hüküm de getiriyor
sunuz bu tasamda. 
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Sonra, Anayasaya aykırı bir hıülküm 
var; bu tasarıda deniyor ki : «Büz, taşıt
ları lüks sayarız, standart sayarız; böyle 
bir ayırıma tabi tutabiliriz. Sonra, lüks 
taşıtları kemdi içinde üye ayırabiliriz : Bi
rinci sınıf lüks, ikinci sınıf lüks, üçüncü 
sınıf lüks. Bunu da Maliye Bakanlığı ya
par.» 

Değerlli arkadaşlarını, Anayasa, bu 
yetkiyi Maliye Bakanlığına vermiyor. Böy
le 'bir yeiki, vergi tarifelerini, vergi oran
larını değiştirme yetkisiyle sonuçlanıyor. 
Şimdi, Sayın Maliye Balkanından soruyo
rum : Maliye Bakanlığına bu yetkiyi, bu 
Yüce Meclisten Anayasanın hangi mad
desine göre istiyorsunuz? Yaptığınız ta
sarı, <bu hükümleriyle o kadar alelacele 
hazırlanmıştır ki, Anayasaya aykırıdır, 
hatta Anavatan Partisinin, programında 
açıkladığı pefcçok ilkelerine .̂ de aykırıdır, 
Hükümetin programına da aykırıdır. Bu 
tasarı - bu kelimeyi kullanmak istemiyo
rum - bir telaşın, bir şeyler yapmış olma
nın ifadesinden ileri gitmeyen bir tasa
rıdır. 

Sonra geliyoruz, burada bir Taşıt Alım 
Vergisi var. Hükümet, Taşıt Alım Vergi-
sin'de yeni düzenlemeler yapıyor ve sonra 
bakıyoruz, Hükümet AET'ye giirmeye ça
lışıyor. 

Değerli arkald'aşlarım, Katma Değer 
Vergisi uygulayan ülkelerde Taşıt Alım 
Vergisıi kalktı. Katma Değer Vergisi be
şinci yaşına giriyor, biz hâlâ Taşıt Alım 
Vergisi üzerinde yeni düzenlemeler geti
riyoruz. Onun için, bu kürsüden diyorum 
ki: Sayın Hükümet, Sayın Mâliye Ba
kanlığı, AET'ye olan yaklaşımları içinde 
daha gerçekçi vergi düzenlemeleri getir
sin. 

Aslında, Taşıt Alım Vergisi gibi mak
tu tarifeli, gayri aldil ve dikel bir vergiyi, 
bugün Katma Değer Vergisi içinde daha 

adÜl bir biçimde gerçekleştirmek mümkün 
iken, bugünkü vergi sistemimiz buna 
müsaitken, böyle yasalarla, hem bu Yü
ce Meclisi işgal eümesinler, hem de vergi 
sistemimizde daha sağlıklı düzenlemelerle 
Yüce Meclisin huzuruna gelsinler. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, bu 
tasarıyla Gelir VergÜsinde de bir düzenle
me getiriyor. Sözlerimin başında, Sayın 
Başbakanın beyanlarıyla; Türk Gelir Ver
gisi sisteminin enflasyona yenik düştüğü
nü, İstanbul'da Gelir Vergisi mükellefle
rinin yüzde 90'ının 2 milyon liranın altın
da gelir beyan eötiğini, Gelir Vergisinin 
- sistem'i itibariyle hepimiz biliyoruz -
düz tarifelı'ı bir vergiye dönüştüğünü, Ge
lir Vergisinin bugünkü yapısı itibariyle 
önemli bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu 
- Sayın Başbakanın sözleri de bunu ifade 
eder - belirtmiştim. 

Şimdi, gönül isterdi k'i, Maliye Ba
kanlığı, Gelir Vergisi Kanununda, sade
ce, «köylerdeki PTT acentelerinin ücret
lerinin tevkifat suretiyle vergilendirile
ceği» hükmüyle gelmesin. Ben size, Gelir 
Vergisinin sorunlarını buradan açıklaya
yım; Hükütoöte açıklayayım, Sayın Ma
liye Bakanlığına açıklayayım. Buıgün, 
Gelir Vergisinin konusu sadece PTT acen
teleri midir? 

Bugün, 106 bin liralık brüt asgarî üc
retten yüzde 25 Gelir Vergisi alıyorsunuz 
değerli arkadaşlarım. Buıgün, 49 bin lira 
net gelir elde eden bir asgarî ücret sahi
binin brüt geliri 106 bin liradır. 49 bin 
lira maaş ile çocuğuna kundura alama-, 
yan, okula giden evladına defter kalem 
alamayan' bir işçinin önüne, 49 bin lira 
net tutarının 106 bin lira brüt olduğunu 
gösteren bir bordro geldiği zaman, bu işçi, 
bu -memlekete, bu (millete ve bu Hüküme
te hayır duası eder mi? Sizden soruyorum 
değerli arkadaşlarım. Siz bunları <görmez-
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İkJten geliyorsunuz; karşıımıza, sadece, 
«PTT acenteleıünlden kesilecek Gelir Ver
gisi stopaj yoluyla ımı, beyan 'yoluyla mı 
olmalıdır?» şeklindeki bir düzenleme ile 
geliyorsunuz. Bugün, Gelir Vergisi tari
fesini niçin yüzde 10'lara indlirmiyorisu-
nuz?.. Bunu teklif ediyorum. Buyurun, 
getirin tasarıyı; şu tarifeyi daha adil, da
ha düzgün hale getirelim. BıJg/ün, 106 bin 
liralık brüt ücretten yüzde 25 Gelir Ver- / 
gisi alacaksınız, 1 mlilyarlılk, 2 milyarlık, 
10 rniiılyarlık sermaye gelirlerinden yüzde 
10 vergi alacaksınız... Bıu şekilde vergi 
sistemi olan bir ülke dünyaHa yoktur de
ğerli arkadaşlarım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Şimdi mi aklın başına geldi? 

BAŞKAN —- Sayın Doğan, lütfen to
parlayınız. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyoruım Sayın Başkan. 

Gelir VergisÜnin sorunu sadece tarife 
değildir, «360 bin liralık dul kaldın .istis
nası» denen bir gayrimenkul sermaye ira
dı istisnası vardır; herikelsıin ufak bir evi 
olalblir, kira da geitjiretb'ilir. Aliyyülâlâ, 
1984 yılında Yüce MeölÜslfce bu istisna 360. 
'bin liraya çıkarıldığı zaman, büyük be
yanatlar verdi Hükümet, dedi k'i; «Biz, 
dul kadın istisnası olan gayrimenkul ser
maye ira'dı istisnasını 360 bin liraya çı
kardık.» Bu, 1984 yılından sonra, olduğu 
yerde kaldı. Nöden bunları artırtmıyor-sıu-
nuz değerli arkadaşlarım? Daiha devam 
edeceğim... Nöden, tarım kazançlarındaki 
stopajlar üzeriihde durtmıyorsunuz, bun
ları kaldınmııyorsunuz? Neden, Gelir Ver
gisinin diislkriiminasyon meselelerine yak
laşmıyorsunuz? Bugün Türkiye'de en ağır 
vergilendirülen gelir, ücret geliridir; en az, 
en hafif vergilendiıiilen gelir ise, sermaye 
gelirleridir. Bu, Gelir Vergisi sistemi ilke
lerine tamamen ters bir uygulamadır. 
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Bunları 'bftr tarafa bırakmış Sayın Hükü
met, karşımıza gelmiş, «Gelir Vergisi Ka-
nunurida değişiklik yapıyoram» diye, sa
dece PTT'nin köylerdeki tem'si'Mlerinin 
ücretlerinden nasıl vergi alınacağı ile uğ
raşıyor. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, «Ağam 
nerede, paşamı nerede?..» Hükümet fesli 
bırakmış, püskülü ile uğraşıyor. Onun için, 
bu tasarı üzerinde, aslınlda benim bura'da 
fazla konuşmamam gereklir. Tasarı, yapısı 
itiibari'yle sadece bir telaşın ifadesi olmak
tan ileri gidemiyor ve bu memlekete hiç
bir faydalı sonuç göfcirlmiiyor. En çok en
dişe ettiğim 'husus da, kutsal bir hizmet 
olan millî eğitim hizmetine ve sağlık hiz
metine kaynak olarak alkollü içkilerin 
görülrnesi'd'ir; bu bakımdan da, benlim mil
lî duygularımı bir ölçüde sarsıyor. 

Sonra geliyoruz, Vergi Usul Kanunun
da değişiklikler... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, maddeler 
üzeninde diğer konuları tamamlatma im
kânınız olabilir; lütfen toparlayın. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Vergi Usul Kanununda, ıbugün, Hükü
met hiçbir düzenleme getirmiyor. Bugün, 
hayalî ihracat Orta'da, hayalî ihracat da
vaları ortada; bunlarda merci ihtilafını 
Ihallıddemeimiştir Maliye Bakanlığı; merci 
ihtilafını bizzat yaraltmış, yarattığı ihtilafı 
da bugün sonuçlandıraimaımış, hayalî ihra
cat davaları bugün ortada duruyor; ger
çeğe aykırı beilge düzenlemelerii böyle du
ruyor, Vergi Usul Kanununun bugünkü 
pek çok hükmü, Maliye Bakanlığının çı
karacağı tebliğlerle uygulama imkânını 
beMüyor. Bunlar bir tarafa bırakılıyor, 
Maliye Bakanlığı yine kendi basit hazırhk-
larıyla Vergi Usul Kanununda birkaç de
ğiştirme yapmak 'istiyor. 
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Sayın millotvekilerii, sözlerimi tamam
larken, şu hususa değinmek istiyorum : 
Vergi olayı, öyle, hükümetlerin astığı as
tık, -kestiği kestik, «ben yapıtım; oldu bit
ti» yaklaşımıyla çözümlenecek bir olay 
değildir. Vergi olayı, devlet ve hükümeti 
idare edenlerle, hükümetle - millet ara
sında bir uzlaşı olayıdır, bir konsensüs
tür. Bu şekilde yaklaşmadıkça, hiçbir ver
gi sorununa çare bulamazsınız; bu sekilide 
yaklaşmadıkça, vergi alamazsınız, özel
likle, vergi sistemini tahrip eden, vergi 
siötemıini daha gayri adil hale getiren bu 
enflasyonu önlemedikçe, kamuyu sağlıklı 
finansman kaynaklarına kavuştu ramazsı-
nız. 

Onun için, vergi tasarılarını buraya ge
tirmeden önce, Hükümetin, vergi konu
sundaki temel anlayışını değiştirmesi la
zımıdır. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Doğan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
vın Şevki Göğüsger. (ANAP sıratlarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ GÖ-
ÖÜSGER (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
sayım milletvekilleri; görüşülmekte olan 
kanun tasarısı üzerinde Anavatan Parti
si Grubu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepimizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısının 
başlıca üç temel hedefi bulunmaktadır. 
Banlardan birimcisi, millî eğitim, gençlik, 
spor ve sağlık hizmetleri için ilave kay
nak temin. etmektir. Diğeri ilse, muhtelif 
vergi 'kanunlarında yer alan bazı feüküm 
ve oranların günün startlarıma göre yeni
den tespitinden ibarettir. Bir üçüncü hu

sus da, kamu harcamalarınım sağlıklı 
kaymaklara dayandırılması, vergi tahsila
tının artırılmıası bakımından vergi ve ge
lir idaresini güçlendirmek üzere bir fonun 
teşkilidir. 

Sayın milletvekilleri, biz Anavatan 
Partisi olarak, vatandaşımızın, eğitim, 
kültür ve sağlık konularıma önem veri
yoruz. Milletimizin sağlığı ve gençlerimi
zin Türk kültürüyle mücehhez yetiştiril
mesi son derece önem atfettiğimiz' konu
lardandır. Vatandaşımızın sağlığı, genç-
lerimiizin, çocuklarımızın eğitimiyle ilgili 
meselelerimiz, bugün en önde gelen ko
nulardır ve bu konular çok acil çözüm
ler beklemektedir. Zira, okullarımızda 
eğitim ve öğretim gören gençlerimizin 
Türk kültürüyle mücehhez ve Türk mil
letimin maddî ve manevî değerlerine sa
hip ve onu yaşatacak şekilde asrın icap
larıma uygun olarak yetiştirilmesinin ya
nımda, teknolojik gelişmeler paralelinde 
eğitim ve öğretim imkânlarından yarar-
lıamdırılmak suretiyle yetiştinilebilmeleri, 
ilave gelir kaynaklarıma ihtiyaç göster
mektedir. 

Her ne kadar mevcut gelir kaynakla-
rımtıızın elverdiği ölçüde 1988 malî yılı 
bütçe tasarısıyla Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığımın 928 milyar lira olan 
1987 yılı bütçe ödeneği, bu yıl için tak
riben yüzde 90-95'lik bir artışla 565 mil-
797 milyar 372 mıilyon liraya; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınım 304 milyar 
olan 1987 yılı bütçe ödeneği, yine tak
riben yüzde 90-95'lik (bir artışla 565 mil
yar liraya çıkarılarak Yüce Meclise teklif 
edilmişse de, bunu, birçok problemlerle 
karşı karşıya olan Türk millî eğitimi ve 
vatandaşlarımızın sağlığı tiçim yeterli gör
müyoruz. Kaldı ki, çocuklarımızın daha 
iyi şartlarda eğitim ve öğretim görmeye, 
vatandaşlarımızıo daha iyi şartlarda sağ-
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lıik 'hizmetlerine layık oldukları inancıy
la, bu hizmetlerin de daha etkin ve sü
ratli ve verimli! yürütülmesini hedef almış 
bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;; 
bence, bu tasanda arz edilen bütün bu 
sebep ve mülahazalarla, iktidarıyla muha
lefetiyle üzerinde mutabık kakımınız ge
rekken iki temel husus bulunmaktadır. 
Buınâardan birincisi, Millî- Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sos
yal Vardım Bakanlığınım, hizmetlerini! da
ha liyıiı ve süratli yapabilmeleri için ila
ve gelir kaynaklarına kavuşturulmaları
dır. Düğeri ise, Vergi idaresini Geliştirme 
Fonunun yerine geçmek üzere Gelir İda
resini Geliştirme Fonunun kurulmasıdır. 
Bu iki nokta dışında, on bölümden iba
ret olan bu tasarıda pek çok hüküm yer 
almaktadır. Bunların bir kısmıyla bazı 
vergi kanunlarında düzenlemeler yapıl
makta, diğer kısmıyla dıa bazı hüküm
ler değiştirilmekte ya da kaldırılmakta
dır. 

Bu düzenleme ve değişiklikleri önem
semediğimiz için değil,- yürürlükteki ver
gi mevzuatımızın günün şartlarına göre 
daha iyi yürütülebilımesi için, teknik açı
dan gerekli olan düzenlemeler olarak 
gördüğüm içlin, konuşmamda bu konu
lara girmeyeceğim. Misal vermek gere
kirse, bugün, asgarî ortalama yaş olarak 
aldığımız takdirde, 20 000 lira Motorlu 
Taşıtlar Vergisi ödememize karşılık, ilgi
li kanunda bu miktar 8 000 lira olarak 
öngörülmektedir. Bunu, günün şartlarına 
uydurmak, günün şartlarına uygun haile 
getirmek içim hedef alınan ufak tefek 
redaksiyon niteliğinde olan maddeler üze
rinde durmayacağım. 

Değerli milletvekilleri, eğitim ve sağ
lık hizmetleri, yıllardır, kaynak yetersiz
liğinden, milletimizin layık olduğu ve 

iktidarımızın hedeflediği seviyede gelişe
bilmiş değildir. Halledilmesi gereken pek 
çok mesele vardır; ancak bunlar bugü
nün sorunları değil sayın milletvekilleri; 
bunlar yıllardır biriken, fakat çözümlen
mesi daha fazla ertelemeye tahammül 
göstermeyecek olan ciddî konulardır. 

Bu problemlerin çözümü bir yerde 
paraya dayanmaktadır. Bütçenin kısıtlı 
imkânlarıyla, bu iki temel konuya yeterli 
miktaırda kaynak ayırmak bugüne kadar 
mümkün olamamış; yeni kaynaklar ara
mak gerekmiş ve bu tasarıyla üç kaynak 
temin edilebilmiştir, 

Kaynaklardan birincisi, tütün ve tü
tün mamulleriyle, alkol ve alkollü içki
ler üzerine konan yeni vergidir. Bunlara 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kolalı iç
kiler de ilave edilmiş ve kaynak biraz 
daha genişletilmiştir. Belki ileride daha 
da genişletilme ihtiyacı hâsıl olabilecek
tir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir değerli üyemiz, Türk millî eğitiminin 
ihtiyaçları nm alkollü içkilerle, sigaraya 
bağlanmasının zararlı olacağını, bundan 
pek fazlla fayda umulmaması gerektiği
ni ifade ettiler; ama biz Türk milleti 
olarak bir konuyu canlı bir şekilde yaşa
dık. Yine, tekel maddelerinden alınan 
Millî Müdafaa Vergisiyle, bu milletin, 
bu vatanın bağımsızlığının, hürriyetinin 
korunmasında, vatanı ve milleti uğruna 
şehit düşmüş vatandaşlarımızın dul ve 
yetimlerine pek de küçümsenecek mik
tarda olmayan ödemeler yapılabilmek
tedir. O halde, burada küçümsenecek bir 
hususu biz görmüyoruz. 

Diğer bir kaynak da, nispeti yükselti
len Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatın
dan alınan paraya dayanmaktadır. Tasarı, 
nispet artışının yaratacağı ilave Akarya
kıt Tüketim Vergisi hâsılatının yarısının, 
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bu iki temel konudaki sorunların çözül
mesi, hizmetlerin daha iyi yürütülmesi 
için Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına tahsisini öngörmektedir. 

Üçüncü kaynak, bazı taşıtların yurt 
içindeki teslim ya da, ithalleri sırasında 
taşıt başına alınması öngörülen 1 milyon 
liralık ilave alım vergisidir. 

Tasarı, bu üç kaynaktan toplanacak 
gelirlerin, hizmetlerin daha süratli bir şe
kilde yerine getirilebilmesini temin mak
sadıyla, özel bir yolla, söz konusu iki 
Bakanlığın enirine tahsisini öngörmekte
dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ta
sarının bir diğer yönü de, ihdası öngö
rülen «Gelir idaresini Geliştirme Fonu» 
adı altında teşkil edilen bir fondur. Bi
lindiği üzere, daha önce de gelir idare
sinin ihtiyaçları göz önünde bulunduru
larak, 3239 sayılı Kanunla Vergi İdare
sini Geliştirme Fonu ihdas edilmişti. Ge
ne sizlerin de malumu olduğu üzere, bu 
fonla, ilgili mevzuat bazı noktalardan 
Anayasaya aykırı bulunarak, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmişti. Yeni dü
zenlemeyle, gelir idaresinin ihtiyaçları ve 
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi 
ve kararı birlikte göz önünde bulundu
rulmak suretiyle, bu defa, Gelir idaresini 
Geliştirme Fonu ihdas edilmek istenmek
tedir. Tasarıda bu konudaki madde dik
katlice gözden geçirildiğinde, yeni dü
zenlemenin, Anayasanın iptal gerekçeleri
ni izale edecek şekilde yapıldığı görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, gelir idaresi ve 
vergi teşkilatı, bir milletin kan damarları
dır. Bu idarelerin modern ve sağlıklı ça
lışmasında zaruret vardır. Bu tasarının 
ifade ve kapsamına göre vergi kanunları
nın uygulanması, gelir idaresinin çağdaş 
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bir yapıya kavuşturulması yanında, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Ge
nel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkila
tının, ayrıca Maliye ve Gümrük Bakan
lığı personelinin daha etkin ve verimli 
çalışmalarını sağlamak gayesiyle Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde 
bir fon kurulması öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülen bu kanun tasarısının Plan ve 
Bütçe Komisyonu müzakereleri sırasında 
muhalefet partilerine mensup sayın mil
letvekillerinin konuşmalarını dikkatle 
dinledim. Ayrıca, tasarıya muhalif ka
lan sayın üyelerin muhalefet şerhlerini 
de yine aynı hassasiyetle inceledim. Ge
rek Plan ve Bütçe Komisyonu müzake
relerinde ve gerekse muhalefet şerhinde, 
genel olarak, tasarının, tekel maddele
rinden alınacak Eğitim Gençlik Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisi ile, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine özel 
usullerle tahsisinin, yani bu iki bakanlık 
için bir nevi fon teşkiliyle, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının Gelir idaresini Ge
liştirme Fonunun teşkiliyle ilgili madde
lerinin Anayasamızın 10, 128, 160, 161, 
163 ve 165 inci maddelerine aykırı oldu
ğu iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
mezkûr maddelerini bir kere daha dik
katle okuyalım : Anayasamızın 10 uncu 
maddesi, «Herkes dil, ırk, renk, cinsi
yet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebepler gözetilmek
sizin kanun önünde eşittin» diyor. «Hiç
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz» diyor. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
bu 10 uncu maddesinin yer aldığı bölü
mü düşünürsek, esas itibariyle, siyasî ma
nada, temel hak ve hürriyetlerin kullanıİ-
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ması manasında, vatandaşlar arasında 
tefrik yapılmaması; beyaz, kara, siyah, 
yerli, köylü veya okumuş, okumamış gibi 
ayırımların yapılmayacağı anlamındadır. 

Anayasamızın 128 inoi maddesi, «Dev
let memurlarının statülerinin kanunla 
düzenleneceğini» söylüyor. Eğer, Anaya
sanın 10 üncü maddesindeki kuralı, çok 
katı, muhalefete mensup arkadaşlarımı
zın yorumladığı manada alacak olursak, 
bugün Silahlı Kuvvetler personeline ya
pabildiğimiz ödemeleri yapmamamız la
zım. Bugün, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde çalışan, devlet memuru statüsün
de olan memurların kadrolarını, bütü
nüyle - hademesi dahil - istisnaî memuri
yetlerden saymamamız lazım veyahut da 
Başbakanlıkta istihdam edilen bazı me
murların mesaisini bütçe kanununda yer 
ulan rakamı ikiye katlayarak ödememe
miz lazım. Binaenaleyh, devlet memurla
rının statüleri, genelde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir; 
ama, temel hakları, özlük hakları dü
zenlenmiştir; temel haklarının dışında 
yapılacak ödemeler, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tespit edilmiştir, yönetmeliklerle 
tespit edilmiştir. Örneğin, fazla mesai bir 
yönetmelikle tespit edilmiştir; hangi un
vanı taşıyana hangi miktarda fazla me
sai ödeyeceksiniz. O halde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı bünyesinde oluşturu
lan Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığında çalışa
cak personele, Bakanlar Kurulu kararı 
ile tespit edilecek esaslar dahilinde, cu
martesi, pazar, millî bayram, dinî bay
ram günlerindeki çalışmalarına karşılık 
yapılacak ödemeler için bir hükmün ge
tirilmiş olmasının Anayasaya aykırı bir 
tarafı bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer taraf
tan, yine fonla ilgili olarak, Anayasanın 
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160 mcı maddesi Sayıştay denetiminden 
bahsediyor. Biz, bu fonların yönetimini 
Sayıştayın denetiminden kaçırıyor deği
liz. Anayasa Mahkemesinin bundan ön
ceki kararında ileriye sürülen gerekçele
ri de aynen yerine getirmek suretiyle 
yeniden düzenlemiş bulunuyoruz bu 
maddeleri. Sayıştay Kanununda yer alan 
hükümlerden, «vize işlemi sırasında şu 
hükümlerden şu hükümlere kadar tabi 
değildir» demek, Sayıştay denetiminden 
Kaçmak değildir sayın arkadaşlar. Vize
nin, harcamanın yapılmasından önce mi 
yapılması, yoksa harcama yapıldıktan 
sonra mı vize işleminin tekemmül etti
rilmesi meselesinden başka bir husus 
yoktur. Dolayısıyla, muhalefet şerhinde 
beyan edildiği üzere, Anayasanın 160 in
ci maddesine de burada bir aykırılık 
yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, 161 inci 
maddenin değerlendirilmesine gelince; bu
rada da, «Devletin ve kamu iktisadî te
şebbüslerinin dışında kalan kamu tüzel
kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle 
yapılır» deniliyor. Hükümetimiz de, yıl
lık bütçelerini yaparak, Yüce Meclisin 
takdirine, tensibine ve incelemelerine sun
muş bulunmaktadır; ancak, aynı madde
nin bir bölümü daha var. Bu üçüncü fık
ra diyor ki : «Kanun, kalkınma planla
rıyla ilgili yatırımlar veya bir yıldan faz
la sürecek iş ve hizmetler için özel süre 
ve usuller koyabilir.» 

İşte biz de, gerek Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığımızın eğitim prob
lemlerini çözmek, sürat kazandırmak, 
gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğımızın sağlık hizmetlerine etkinlik ka
zandırmak ve gerekse bir milletin kan 
daman olan gelir idaresini geliştirmek 
üzere özel usuller getirmiş bulunuyoruz. 
Bu konuda da, Anayasanın 161 inci mad-
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deskıe aykırı düşecek bir husus bulun
mamaktadır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına 
bir göz atıldığı takdirde, vergi idareleri
ni geliştirmenin kalkınma planlarıyla da 
düzenlendiğini görmek mümkündür ve 
bu konu hepinizin dikkatinden kaçmamış
tır. 

Gene, Anayasaya aykırılık iddiası ile
ri sürülen 163 üncü maddeye de göz at
tığımız zaman, bu maddenin bütçelerde 
değişiklik yapabilme esaslarını içerdiği
ni görebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu incele
nen tasarı, bütçe kanunu tasarısı değildir; 
vergi kanunlarını inceliyoruz ve vergi ka
nunlarının 163 üncü maddeyle de bir il
gisini kurmak mümkün değilidir. 

Gene, Anayasanın 165 inci maddesi, 
«Sermayesinin yarısından fazlası doğru
dan doğruya veya dolaylı olarak Devle
te ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkla
rının Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesi esasları kanunla düzenlenir» 
demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada da 
Anayasaya bir aykırılık tespit etmek müm
kün değildir. 

Fonların denetlenmesi, yüksek ma
lumlarınız olduğu üzere, bir kanunla dü
zenlenmiştir ve önümüzdeki ay içerisin
de yüksek huzurlarınıza gelecek olan büt
çe tasarısıyla da, bugüne kadar kurul
muş fonlar sizlerin denetim ve oylarına 
arz edilecektir. Bu husus da kanunla dü
zenlenmiştir; burada da, Anayasaya ay
kırılık iddiasını ciddî bulmak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir 
hususa daha değinmek istiyorum. Bütçe, 
Komisyonu çalışmaları sırasında da söy
lendi, verilen önergelerle değişiklik ya
pıldı; bu da, İçtüzüğümüzün 36 ncı mad

desine aykırıdır tezinin ileri sürülmüş ol
masıdır ki, muhaılefet şerhinde de yer 
alıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde
de, «Komisyonlar, kendilerine havale 
edilen kanun tasarı veya tekliflerini ay
nen veya değiştirerek kabul veya redde
debilirler» denilmektedir. Değiştirmenin 
içerisinde, sadece gelen madde sayısıyla 
bağlı kaılmak diye bir kural yoktur ki. 
Aynı husus, Yüksek Meclisimizde de, 
Genel Kurulumuzda da cereyan etmek
tedir ve yıllardır teamül halinde de bu 
uygulanmaktadır. Bu İçtüzüğün uygula
maya konulduğu günden beri, Meclis 
komı'isyonlarına hükümetler tarafından 
gönderilen tasarılarda değişiklikler yapıl
mıştır, maddeler ilave edilmiştir, mad
deler çıkarılmıştır veya belli bir madde
de redaksiyon niteliğinde değişiklikler ya
pılmıştır. Bunu, İçtüzüğe aykırı bulmayı 
da ciddiyetle bağdaştırmak mümkün de-
ğildıir. 

Sayın milletvekilleri, biz Anavatan 
Partisi olarak, bu kanunun, gerek millî 
eğitimimizin ve gerekse sağlık hizmetle
rimizin önemli ihtiyaçlarını giderecek ol
duğuna inanıyoruz ve bir taraftan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer 
taraftan Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı hizmetlerinde bütçenin gelir kay
naklarının eksiksiz teminine imkân sağ
layacak olan bu tasarının Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olacağı inancı içinde, 
başta Büyük Türk Milleti olmak üzere, 
Türk milletinin örf ve âdetlerine sahip, 
milliyetçi ve mukaddesatçı, vatanperver 
Türk gençliğini yetiştirecek Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına ve onun, 
«Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur» 
ilkesiyle sağlık işlerini yürütecek Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve dola
yısıyla yüce milletimize hayırlı ve uğur-
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lu olması dileğiyle Yüce Meclise saygı
larımı sunarım, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Göğüsger. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; bundan önce de, 
uzun süreden beri her hükümet bütçeyi 
Meclise getirmeden önce bir vergi pake
tini Meclise sevk etmiştir. Ancak, bu 
dan önce, 31.12.1987 tarihinde, Sayın Hü
kümetimiz, bütçesinin finansman kay
naklarını belirten bir kararname neşrett1 

ler ve bununla da kendilerine yeteri kadar 
finansman kaynakları sağladılar. Bunun
la da yetinmediler ve şimdi, birkaç tano 
kanun tasarısını bir arada Yüce Meclise 
sevk ediyorlar. 

ISayın Başkanlık Divanından, bir hu
susun öncelikle burada bir usul meselesi 
olarak tartışmaya açılıp karara bağlaa-
masmı işitiyorum. 

Arkadaşlar, öncelikle, getirilen tasarı, 
kanaatime göre, İçtüzüğümüzün 36 ncı 
maddesine aykırıdır. Bakın, kanun tasarı 
lıarı hükümet tarafından verilir, kanun 
teklifleri de sayın milletvekilleri tarafın
dan verilir; ilgili komisyonlara güder, ko
misyonlarda müzakeresi yapılır ve Genel 
Kurula gelir. İçtüzüğümüzün 36 ncı mad
desine göre, komisyonlar, kendisine ha
vale edilen tasarı've teklifleri görüşürler, 
kendileri teklif yapamazlar. Bir tek halde 
yaparlar, o da, İçtüzüğümüzün 90 inci 
maddesi hükmüne göre; ölüm cezalarının 
onanıp onanmaması konusunda teklif ya
pabilirler. 

Şimdi, getirilen bu tasarıda, yukarıda 
komisyonda kısmen takip ettik, Hükümet 
o zaman açıklama yaptı, «©iz bu tasarıyı 
hazırlarken yeteri kadar hazırlık yap-
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madik» dedi; bu arada, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun sayın üyelerinin konuş
maları birtakım olayları aklımıza getirdi, 
ondan sonra orada beş altı tane madde 
ilave edildi. 

Arkadaşlar, bunlar çok Önemli konu
lardır; takdir Yüce Başkanlık Divanının 
ve sizindir; fakat, bunlar çok tehlikeli hü
kümlerdir. Şimdi, bir kanun tasarısı gö
rüşülmeden önce, üyelere tekliflerin veya 
tasarıların dağıtılarak, üyelerin bu tasarı 
ve teklifler üzerinde düşünme hakları 
vardır. Bu kanun tasan ve teklifleri, ha
kikaten yerinde midir, ne getiriyor, ne 
götürüyor gibi meseleleri çok önemlidir; 
ama, orada iktidar grubunun keyfine uy
gun geldiği gibi, tasarıda biç olmayan 
yeni yeni maddeler tasarıya ilave edilirse, 
bu, memlekete ve millete büyük zararlar 
verir. 

Bakın, konunun vehametini anlatmak 
için ben size bir olay anlatayım: 1985 yı
lında Servet Beyannamelerinin Kaldırıl
ması Kanunu çıkarılmıştır. O kanunla 
servet beyannamelerinin kaldırılması sı
rasında, iki üye bir önerge vererek, dedi
ler ki, «Şu anda servet beyannamesi esa
sına göre yapılan tarhiyatlardan tahsil 
edilmemiş olanlar da kaldırılmıştır, ihti
laf safhasında olanlar kaldırılmıştır.» 

Arkadaşlar, Bursa'da bir mükellefin 
800 küsur milyon liralık vergi borcu var
dı ve o önerge ile, o borç gitti. Arkadaş
lar, bakın bu çok anlamlıdır. Bu öner
ge üzerine, bir mükellef 800 milyon li
ralık bir vergi borcundan kurtulurken; 
devlet de 20 milyar lira kayba uğradı; 
işle Milliye .Bakanlığı burada... Bu konu
da, Maliye Bakanlığı 131 seri sayılı ge
nel tebliği yayımladı; ama çok ters bir 
tebliğ idi, Danıştay da o tebliği iptal etti. 

Arkadaşlar, bu sözlerimle size bir 
şeyler ifade etmek istiyorum. Birtakım 
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ikötü niyetli arkadaşlar var -bunu kabul 
etmek dazım- komisyonlarda birtakım tu
zak önergeler veni yortar, o ituzak önerge
lerle devlete ve millete büyük yükler, bü
yük kayıplar getiriyorlar. Onun liçin, Sa
yın Başkanlık Divanından, bu konuda 
müzakere açmasını işitiyorum iki, böyle, 
devlete ve millete büyük mükellefiyetler, 
büyük kayıplar getiren birtakım tuzalk 
önergeler komisyonlarda verilip de bura
da karşımıza gelmesin. Nitekim, madde
si geldiği zaman burada görüşeceğiz ar
kadaşlar. Geçmişe şamiil, birtakım vergi 
muafiyetleri getiriyoruz. Burada kim ka
zanıyor?.. 

Arkadaşlar, ben bu kürsüye, imanınız 
ki çok şeyler bilerek çıkıyorum; ama söy
lediğim sözleri bazı arkadaşlar özellikle 
başka sahalara yöneltmek listiyorlar. Bun
lar çok önemli şeyler. Yani, siz, devletin, 
milletin 'haklarını korumak zorundasınız. 
Bunları korumak için de, belirli birtakım 
incelemeler yapmak lazım. Komisyonda, 
önerge veriliyor, üzerinde pek de müza
kere açılmıyor, «Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir» şeklimde 
buraya geliyor ve birçok arkadaşımız bun
ları incelemiyor. Bu 'bakımdan, komis
yonlarda ilave edilen bu maddelerin üze
rinde, evvela, Başkanlık Divanının mü
zakere açıp, tasarı metnimden çıkarması
nı özellikle rica ediyorum. 

Arkadaşlar, ikinci bir husus şu : Eği
tim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri 
için b'r vergi getiriyoruz; çok güzel. Biz 
hastane kapılarında sürünen insanların 
dertlerine bir an önce çare bulunmasını 
istiyoruz. Sağlık ve eğit:"m bir memleketin 
temel hizmetleridir; bu hizmetlerin iyi
leştirilmesi, her Türk vatandaşının canı 
gönülden istediği konulardır; ancak, bu 
vergiyle ne kadar gelir sağlanacaktır, ne 
kadar hizmet yapılacaktır? Böyle belir

siz birtakım kanunlarla değil, açık seçik, 
net olanak, bütçenin genel ülkeleri ve bü
tünlüğü de bozulmadan bugüne kadar ge
tirilen siistemıier ide >bir kenara itilmeden 
bu sistemler içerisinde bunu halledelim. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Hüküme
timiz şimdi üç beş tane kanun tasarısını 
birleştirerek Meclise getiriyor. Bu, rnillet-
vekiıllerinin yasama faaliyetlerine de sı
nırlama getirmiş oluyor. Çünkü, bu 'ta
sarıların hepsi ıteker teker buraya gelsey
di, bunların her biri üzerinde bütün grup
ların ve iki üyenin ayrı ayrı konuşma 
haklan olurdu. Hükümetimiz, herhalde, 
Meclis denetimlinden kaçmak için böyle 
10 ıtane tasarıyı birleştirerek bir tasarı 
halline getiriyor. İnamımız bunlar doğru ol
maz arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, getirilen bu ta
sarı aslında öyle vahim bir tasarı ki... 
Yani, bu tasarı bir devlet görevlisine, in
sanların mallarıma el koyma yetkisini ver
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, • balkınız, tasarı
nın 17 nci maddesine göre, Taşıt Alım 
Vergisini ödemeyen mükellef, örneğin bir 
kamyon şoförü, evden çıkarken, dalgın
lıkla vergi makbuzunu almayı unutmuş 
ve gidip yükünü aldıktan sonra yolda 
bir yoklama memuruna da yakalanmışsa 
ve memur, «Bana vergini ödeyip, ödeme
diğine daiir fişini göster» deyip de mükel
lef «Fişim yanımda yok» derse, o zaman 
bu memur, o kamyona el koymaktadır. 

Arkadaşlar, bir hukuk devletindeyiz. 
Zaten, 6183 sayılı Amme Alacakları Ka
nunu, süresinde borcunu ödemeyen mü
kellefe senede yüzde 75 oranında gecik
me zammını öngörmektedir. Siz zaten bu 
vatandaştan yüzde 75 oranında gecikme 
zammı alıyorsunuz. Peki daha hangi hak
la daha dün memuriyete aldığınız bir 
yoklama memuruna bu kamyona ©l koy-
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ma hakkını veriyorsunuz? Bu olur mu 
arkadaşlar, ;bir hukuk devletinde bu olur 
mu? 

Yine, bu da yetmiyormuş gibi, vergi
sini Ödemeyen bir kamyon şoföründen 
hem senede yüzde 75 onanında bir gecik
me zammı alıyorsunuz, hem de vergisi
nin 1/4'ü kadar da özel usulsüzlük ceza
sı alıyorsunuz. Bunun da izahı var mı 
arkadaşlar? Zaten sen bunun yüzde 75 
oranında gecikme zammını alıyorsun. öte 
tarafta hayalî ihracatla kendisine ımvlyar-
larca lira iade ettiğin 'kişiden gecikme 
zammını bite almıyorsun. Mersin'de gör
dük, büyük bir şirketim, Sayın özal'a da 
çok yalkın dostu olan 'bir şirketin, hayalî 
ihracat yoluyla kendisine milyarlar iade 
edilen bir şirketin müdürlerini İskende
run'daki hâkimler 'tevkif ettiler, ondan 
sonra, burada Adalet Bakanı görevden 
alındı arkadaşlar. B'iMyoruz, Türkiye»de 
birtaikım şeylıeri çok iyi biliyoruz. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) —Hiç
bir şey bilmiyorsun. 

•KAMER GENÇ (Devamla) — Sizden 
çok: iyi şeyler biliyoruz. Burada konuş-
'tuğumuz şeyleri ister ianlayım, ister anla
mayın; lama tutanaklar, bu söyledikleri-
mıiz:n en güzel örnekleri ve geleceğin şa
hididir. Sizler ve bizler gideceğiz bura
dan, bu kürsüılerden; ama, burada bizim 
söylediğimiz gerçekteni anlamayacak olan 
insanlara, gelecek nesillerin ne söyleye
ceklerimi ben şimdi burada görüyorum. 

Sen, hayalî ihracatçıya yurt dışına 
çıikma müsaadesini veriyorsun, büyülk 
vergi kaçakçılarına yurt dışına çıkma ımü-
saadesi'ni veriyorsun, bütün geçimimi bir 
kamyonu çalıştırmakla sağlayan bir mü
kellefim, bir kamyoncunun kamyonuna 
yoklama memuruyla el ikoydurtuyorsun. 
Bu hangi mantıktır, hangi hukuktur, ben 
anlamıyorum arkadaşlar. 

Anayasa Mahkemesi, Vergi İdaresini 
Geliştirme Fonunu iptal ediyor. Niye ip
tal ediyor? Diyor ki : «Türkiye'nin bir 
hukuk 'Sistemli var, hukuk düzeni var. 
Maliyede çalıştırdığın memurlar genel 
bütçe içinde maaş alan kişilerdir; bun
ların genel personel politikası içinde al
dıkları maaşlar vardır. O hailde, siz bun
lara niye birtaikım imtiyazlar veriyorsu
nuz?» İptal ediyor; ama, yine aynı tasarı 
getiriliyor. 

Arkadaşlar, yanii, eğer biz böyle, Ana
yasayı kale almazsak, yargı mercilerini 
•kale almazsak, peki niye o zaman bura
da boşuna boğaz patlatıyoruz? O zaman, 
Hükümete bütün yetkileri verelim, Hükü
met istediği gibi devleti yönetsin. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Zaten öy
le yapıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Öyle 
yapıyor; ama, siizin sayenizde yapıyor. 
Siz, hukuku çiğniiyorsunuz. Hukuku çiğ
nemenin cezasını belik i insanlar maddî 
oliaraik görmez; ama, ıkamu vicdanında 
görür. İnsanlar, elbette 'ki bir gün vic
danlarıyla başbaka kaldıkları zaman, 
«Ben şu hizmette bulunduğum zaman 
acaba hakka ve adalete uygun hareket 
ettim mi, etmedim mi?» derler. İnsan
lar, vicdanî sorumluluğu, vicdanlarıyla 
baş başa kaldıkları zaman -vicdan taşı
yorlarsa- duyarlar. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Varsa... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Rica 
ederim, karşılıklı konuşmaya imkân ver
meyin. 

Sayım Genç, toparlayınız, rica edeyim. 
KAMER GENÇ. (Devamla) — Sayın 

Başkanım, şimdi, hakikaten her kanun 
görüşülürken kürsüye çıkıyoruz; böyle 
10 dakikayla sınırlı konuşma zorunlulu
ğu olunca, konular çok geniş, böyle bir 
tek tasarıyla geliniyor; bu aslımda... 
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BAŞKAN — Bir 'kısmını da madde
lerde konuşursunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, 
size de saygı duyuyorum Sayın Başka
nım. İlgili maddelerde söyleyeceğiz, ge
rekli ikazlarımızı yapacağız; ama ondan 
sonra ister anlayın, ister anlamayın, friz 
tutamaklara konuşuyoruz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
allkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Buyurun Sayın Balkan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; bazı vergi kanunlarında 
değişiklik yapılmasını ve bir yeni vergi
nin ihdasını öngören kanun tasarısı ile 
ilgjl'i açıklamalarda bulunmak üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum; sözleri
me başlamadan, hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın Başlkan, sayın milletvekilleri; 
daha önce grupları adına konuşmalar ya
pan arkadaşlarımın da İfade ettikleri gibi, 
bir memleketin, özellikle Türkiye'mizin 
en önemli sorunları arasında, millî eği
tim ve gençl'ilk sorunlarıyla sağlık sorun
ları gelmektedir. 

Bugüne kadar gelmiş geçmiş 'bütün 
hükümetler, bütçe imkânlaırı ve kaynaklar 
elverdiğince, kendi programları çerçeve
sinde bu konulara eğilmeye çalışmışlar, 
kaynaik ayırmaya çalışmışlardır. Ancak, 
nüfusumuz hızla artmaktadır; Türklye-
mıiz gelişen bir ülkedir ve Türlkiyemizin 
nüfusu, genç bir nüfustur. Bugün, nüfu
sumuzun yaklaşık yüzde 50'sine yakın 
bir bölümü 0 - 20 yaş arasındaki limsan-
lardan meydana gelmektedir. İşte, 0 - 20 

yaş arasındaki genç insanlarımızı özel
likle 'yetiştirmek, onları iyi bir şekilde 
eğitmek, sağlam kafa sağlam vücutta bu
lunur ilkesiyle yetiştirebilmek, bu konu
ya çolk büyük bir ağırlıkla eğilmek iç'in 
bu Kanun tasarısı hazırlanmış ve yük- • 
sok tasviplerinize sunulmuş bulunmakta-
dır. 

Tasarının bir başka bölümünde de, 
bugün itibariyle uyguladığımız vergi ka
nunlarında yaşadığımız bazı teknik so
runların halledilmesi dikkate alınmıştır. 
Yine bu tasarıda, 1985 yılının sonunda 
çıkardığımız Gelir idaresi Fonunun Ana
yasa Mahkemesinin Anayasaya aykırı 
bulduğu bazı noksanlıkları düzeltilerek 
yenliden ihdası hususu vardır. Bütçenin 
sağlam gelir kaynaklarına dayandurılma-
sı, vergi geliiderinin artırılması, vergi ida
resinin reorganize edilmesi ve bilgisayara 
'kavuşulması gibi hususları hedef alan bu 
fonun ihdası da, 1985 yılı sonundan bu 
yana büyük bir başarı ile uygulanagel-
mekte olan operasyonların devam ettiril
mesi ve 'iyileştirmenin tüm yurt sathına 
yaygınlaştırılması İçlin elzem olan bir uy
gulama olarak görülmelktedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz önce İfade etmeye çalıştığım hiz
metlerin; yani, eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmeHerinin daha süratli yerine 
getirilebilmesi İçin ihdas olunan verginin 
kaynağını, alkol, alkollü İçkiler, bazı al
kolsüz içkiler, tütün ve sigara gibi tütün 
mamullerinin teslim ve ithalatı oluşıtur-
malkıtadır. Bu vergiden, 1988 yılı dokuz 
aylık dönemli için, yaklaşık 175 milyar 
ılira hâsılat beklenmektedir. 

Akaryakıt Tüketim Vergisinin oranı 
da artırılmak suretiyle, ilave bir kaynak 
ihdası düşünülmdkte ve bu 'artıştan da 
gene Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
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kanlığıma aktarmalar yapılmaktadır, bu 
miktarın bir bölümünün eğildim, bir bö
lümünün de sağlık hizmetlerii için ayrıl
ması öngörülmektedir. 

Gene, (kanun tasarısının belirli bölüm
lerinde Motorlu Taşıt Vergisiyle, Taşıt 
Alım Vergisi tarifeleri yeniden düzen
lenmekte, bu tarifelerin altındaki lüks 
otomo'bi'l kavramınla yeni bir düzenleme 
getirilmektedir. Ayrıca, «Ek Taşıt Alım 
Vergisi» 'adında yemi bir vergi ihdas edil
mekte ve gene bu vergimin bir 'bölümü
nün Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, bir bölümünün de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 'emrine tahsis ©dilmesi 
hedeflenmektedir. 

Bu üç 'düzenlememin sonucunda, her 
iki Bakanlığa 1988 yılının dokuz aylık 
dönemi için toplam 477 mıilyar liralık bir 
ek kaymak sağlanmış olması düşünülmek
tedir. Bu kaynağın 287 mı'ılyar lirasının 
MMİÎ Eğitim Gençlik ve Sopr Bakanlığı
ma, 190 mıilyar lirasının da Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ait oilacağı hesap 
edilmektedir. 

Geme, konuşmıamın başında ifade et
tiğim gibi, yukarıda açıkladığım düzen
lemeler dışımda, Gelir Vergisi Kanunu, 
Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarımın 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Harç
lar Kanununda bazı tekini'(k düzenlemefer 
yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu kısa açıklamalardan sonra, müsaade 
ederseniz, bendem önce söz almış bulu
nan bazı konuşmacılarım dile getirdikleri 
hususılaıra ben de açıklık kazandırmak 'is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmacılardan bir tanesi, tasarının 
şekli üzerinde durdu. «Şekil itibariyle 
alışılmış tarzda değildir, arapsaçına ben

zemektedir, böylesine karışık bir kanun 
tasarısının getirilmesi ibizde birtakım 
şüpheler doğurmaktadır» diyor. 

Acaba, şüpheleri neden, onu amila'mak 
mümkün değil; ama bu tür uygulama
lar ilk defa yapılmıyor, böyle kanunla
rın bir arada getirilmesi, hele bunların 
pek çoğunda aynı hedef varsa, bu kanun
ların 'bir arada getirilmesi uygulaması, 
ilk defa yapılan bir uygulama değil, 
geçmişte de benzer durumlarla karşıla
şılmıştır, Mesela, önümde örnekler var; 
1969 yılında çıkarılan 1137 sayılı Ka
nun, 1967 yılında çıkarılan 890 sayılı 
Kanun bunlara örnek olarak gösterilebi
lir. 903 sayılı Kanunda, Türk Kanunu 
Medenisinin Birinci Kitabının İkinci Ba
bı Üçüncü Faslının Değiştirilmesi Bu 
Kanuna Bazı Madde ve Fıkraların Ek
lenmesi Bazı Vakıfların Vergi Muafiye
tinden Faydalandırılması Hakkında Ka
nundur. 1132 saydı Kanun, 1969 tarihli
dir ve Gelir Vergisi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna 
Bazı Hükümler Eklenmesi ve Bir Kısım 
Hükümlerin Kaldırılması Hakkındaki 
19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 
642 ve 890 sayılı kanunlarla Muaddel 
Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanundur. 

1975 tarihli, 1927 sayılı Kanun da 
yine, tş Kanunu ile ilgili, daha birçdk 
başka kanunları da getiriyor, 1475 sayılı 
tş Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi 26 ncı Maddesinin tkinci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunumun 25 İnci 
Maddesinin 7 noi Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun. 

2320 sayılı Kanun, 1475 sayılı îş 
Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, bunların değiştirilmesi, 1929 sayılı 
Kanunun bir maddesinin yürürlükten 
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kaldırılması, 1986 tarihli 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunuyla ilgili 
ve diğer kanunlarla ilgili, harçlar, re
simlerle ilgili kanun... 

Benim elimde, buna benzer, birbirle
riyle ilgileri çok fazla veya ilgileri az, 
değişik kanunları aynı anda ele almış ve 
değişiklikler getirmiş veya yeni düzenle
meler yapmış pek çok kanun örneği, baş
lıklar olarak var. 1970 senesindeki fi
nansman kanunlarını da hatırlayacak 
olursak, o da gene değişik kanunları gün
deme getiren bir düzenleme olmakta idi. 

O halde, yepyeni, hiç alışılmamış, 
birdenbire karşınıza çıkmış bir uygulama 
değil. 1985 yılı sonunda 12 vergi kanu
nunda yapılan değişiklikler de gene bu 
tür düzenlemeye bir örnek olarak sayıla
bilir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, sizlerin icadı bu. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Efendim, 1969'dan beri 
saydım; siz birdenbire yeni fark ettiniz. 
1985 filan deyince eski dönemi hatırla
dınız; daha öncekiler de var efendim. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Affedersiniz Sayın Başkan, haddim 

olmayarak hitap etmek durumunda ol
dum, kusura bakmayınız. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Konuş Sayın Bakan, konuş. Konuşana 
karşı, konuşmak lazım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Efendim, şimdi, arkadaşı
mız «Hükümet, yoksul halkın bir paiket 
sigarasına, bir bardak içkisine zam yap
mak suretiylje programlarını düzenlemek 
istiyor» gibi bir güzel cümle ifade etti. 
Benzeri bir ifadeyi başka bir konuşma

cı kullandı: «Akşamcıların rakı bardak
ları, meyhanelerin karanlılk köşeleri he
def alınmış ve kalkınma hamlesi bunun 
üzerine oturtulmuştur» gibi cümleleri 
dinledik. 

Efendim, tabiî, ben öyle zannediyo
rum ki, bu konuşmacı arkadaşlarımızın 
hiçbiri, değerli vatandaşlarımızı, «Ak
şamcı» olarak tabir ettikleri kardeşleri
mizi aşağılayarak 'burada konuşmuyor
lar. 

Değerli kardeşlerim, sevgili milletve
killeri; içkilerden ve İnhisar maddelerin
den, hükümetler, sadece Türkiye'de de
ğil, dünyanın her yerinde ve her zaman 
önemli ölçülerde vergiler almışlardır. 
Bakın, benim önümde bazı belgeler var: 
1929 yıllında, Türkiye'de 22 tane vergi 
var ve 1929 yılındaki vergi gelirleri tah
silatı 182 milyon 535 bin lira; buradaki 
tekel hâsılatı, 46,6 milyon lira. Bakınız 
efendim, 1929 senesi varidat muham-
menatı ile1 tahsilatının mukayeseli cetve
lini gösteriyor bu belge; vergi gelirleri 
içinde, inhisarlar, tütün vesaire 24 mil
yon lira - tuz, şeker, petrol, benzin, oyun 
kâğıdı, kibrit vesaire diye devam edi
yor - lile önemli bir meblağ ifade edi
yor. 1935 yılında yine 22 vergi var; ver
gi gelirleri ıtoplamı 154 milyon lira, 154 
milyon liralık vergi gelirlerinin içinde, 
tekel ile ilgili olan pay, bütçede öngö
rülen rakam 31 milyon lira; ama tahsil 
edilen miktar 29 milyon 399 bin lira. 
Bakınız, 154 milyon lira içinde, 30 mil
yon lira çok önemli bir pay. 1940 yılında 
vergi sayısı düşmüş, 15 vergi var; top
lam vergi gelirleri 231 milyon lira, 231 
milyon lira içinde 51 milyon liralık te
kel geliri var., 

Demek ki, tm edebiyat herhalde 
1929'lu yılüardan bu yana yapılagelen bir 
edebiyat; ama çaresi yok. Devlet, ge-
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lir elde etmek zorundadır; devlet, bu ge
lirlerin bir payını da tekel ürünlerinden 
almak mecburiyetindedıir. 1929 yılında 
hangi felsefeden hareket ederek uygula
ma yaptı iss hükümetler, bugün de aynı 
felsefeden hareket ederelk uygulamalar 
yapılmaktadır. Yarın da, hükümetler ge
ne, tekel maddelerine önemli bir gelir 
kaynağı olarak bakacaklardır. 

Ottoe, gerek komisyonda, gerekse bu
rada tartışılan konulardan bir tanesi, va
sıtalı vergilerle vasıtasız vergilerin han
gisinin daha adil olduğu konusudur. Ar
tık, bu teoriler biraz tarihe karışmış te
oriler gibi geliyor bana. Ülkemizde de, 
1923 yılından bu yana, oranlar, bazen 
vasıtalı vergilerin, bazen vasıtasız vergi
lerin lehine değişmeler göstermektedir. 
O günün ekonomilk koşulları ve şartların 
getirdiği özellikler dikkate alınarak, hü
kümetler kendi politikalarını uygulaya-
gelmişlerdir. Bazen - mesela 1965 yılın
da - yüzde 66,9'a kadar çıkmış olan va
sıtalı vergilerin vergiler içindeki ora
nı - 1987 yilında - mesela yüzde 50,4 
olarak gerçekleşmiştir; 1988 hesapları
mız bu oranın yüzde 54 olacağı istika
metindedir,] 

Harcama vergisi, yapılan harcamalar
la lilgili olarak alınmaktadır. O zaman, 
geliniz tartışalım; Katma Değer Vergisi de 
adil olmayan 'bir vergi midir? Tartışabi
liriz; ama artık biz tartışmıyoruz. Kat
ma Değer Vergisi, Türkiye'de 15 yıl, 20 
yıl böyle tartışılmış; adil midir, değil imi
dir, Türkiye'de uygulanabilir mi, uygu
lanamaz mı diyerek bir türlü uygulama 
zemini bulamamış; ama biz uygulama
ya başladık ve Katma Değer Vergisinde 
oldukça başarılı: olduğumuzu herkes bu
gün bize teslim ediyor. O halde, şu adil 
olma veya adil olmama konusunu da, 
eğer müsaade ederseniz, artık bugün ka

patıp bir tarafa koyalım sevgili millet
vekilleri. 

Efendim, gene aynı konuşmacımız 
enteresan bir şey söyledi: «100 bin lira 
kazanan bir arkadaşımdan paket başına 
40 lira alırken, 1 milyon lira kazanan 
arkadaşımdan da aym paket başına 400 lira 
alıyorsunuz, bu adil değildir.» 

Çok güzel bir mantık. Nasıl alma
lı acaba? Bir paket Maltepe sigarası 
alacak arkadaşımız getirip kazanç vergi
sini mi göstermeli; «bakın ben aylık 
1 milyon lira para kazanıyorum, o hal
de Maltepe sigarası içerken 400 lira si
gara bedeli, eh işte ona mütenasip de, 
mesela 500 lira vergi ödemek durumun
dayım, ey satıcı lütfen kabul fâder mi
sin, ben adil bir vergi ödemek isteyen 
mükellefim» mi demeli? 

RIZA YILMAZ '(Ankara) — Hiç 
olaya böyle yaklaşılır mı Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — işte, not aldım, kürsüye 
çıkar da «100 'bin lira kazanandan 40 
lira, 1 milyon kazanandan da 40 lira ala
rak, adil bir uygulama yapmıyorsunuz» 
derseniz, ben de bu sözleri söylerim de
ğil inli efendim. Bu mantık münakaşala
rını bir tarafa bırakmakta fayda var, çün
kü, mantık, hakikaten sağlam mantık 
olmalı. Müsaade ederseniz, komisyon
da da ifade ettiğim bir mantığı bu çatı 
altında tekrar etmememiz lâzım. Ağaç
lar yeşildir, elimdeki şey de yeşildir, o 
halde o da ağaçtır mantığım hiçbir za
man kullanmamamız lazım. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Vergiyi daha adil yola sevk edin diyo
ruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çok değerli bir konuşma-
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cimiz, bu tasarının bir maddesinin Ana
yasanın 128 inci maddesine aykırı oldu
ğunu ifade buyurdu. Anayasanın 128 
inci maddesini, müsaade ederseniz, ben 
de okuyayım, bu maddeleri okuya dkuya 
iyice öğreniyoruz, iyi de oluyor. 

128 inci madde, «Devletin, kamu ik
tisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare Esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hiz-
metlerintin gerektirdiği aslî ve sürekli gö
revler, memurlar ve diğer kamu görev
lileri eliyle görülür» der. Bizim çalıştır
dığımız insanlar devlet 'memurları oldu
ğuna göre, herhalde maddenin bu parag
rafı ile ilgili itirazları yok. O halde, ikin
ci paragrafla ilgili olsa gerek. «Memur
ların ve diğer kamu görevlilerinin nite
likleri, atamaları, görev ve yetkileri, hak
ları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzen
lenir.» 

Değerli milletvekilleri, şimdi biz de 
burada bir kanun yapıyoruz. Üstünde 
çalıştığımız da bir kanun tasarısı ve biz, 
işte onların, aylık, ödenekleri ve diğer 
özlük haklarını bu tasarıyla tespit edi
yoruz. Diyeceksiniz ki, «Anayasa Mah
kemesi buna benzer bir kanun metnini 
Anayasaya aykırı olduğu için bozmuş
tur.» Haklıdırlar; çünkü, o metinde üst 
sınır çiziknemişti. Şimdi biz, bu madde
de' o eksikliği gideriyoruz, üst sınırı ge
tiriyoruz. Diyoruz iki, şu kadar olan 
maaşın yüzde 30'unu - bilfarz - geçemez; 
üst sının çiziyoruz. Anayasanın 128 inci 
maddesinde öngörüldüğü gibi, onların 
aylıklarını, ödediklerini, özlük işlerini 
kanunla düzenliyoruz ve bu kanun ta
sarısında da üst sınırı koymak suretiyle, 
değerli Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
tespit etmiş oldukları üst sınırın konul
mamış olması sakıncasını ortadan kaldır

mış oluyoruz. Dolayısıyla, kanun tasa
rısının ilgili maddesi Anayasanın 128 inci 
maddesine uygundur, aykırılık yoktur. 

Efendim, yine, değerli konuşmacımız, 
yabancı sermayeye getirilen ayrıcalıktan 
bahsetti. Simdi, herhalde* kanun metnini 
iyi anlayamadı arkadaşınıız. Komisyonda 
da tartıştık. Aslında, Türkiye'de herhan
gi bir şirketin hisselerini alan bir kimse, 
eğer bunun ticaretini yapmıyorsa ve al
dığı hisse senetlerini bir yıl içinde sat
mıyorsa, herhangi bir şekilde bunu sat
tığı zaman vergi ödemez; ancak, bir yıl
dan daha kısa bir süre içinde satarsa 
ve sattığı menkul kıymet 100 bin liranın 
üstünde ise vergi öder. 

Şimdi biz de burada, yabancı ser
mayedarın, yurt dışından getirdiği para
sını bir hisse senedi almak için kullan
dıktan ve belli bir süre geçtikten sonra 
bu hisselerini geri götürmek isterse, sa
dece ve sadece, o yatırdığı hisse sene
diyle ilgili bölüm kadarına - kur farkın
dan dolayı elde ettiği kazanç nedeniyle -
vergi vermemesini öngörüyoruz; ama, 
bunun dışında herhangi bir faaliyeti var 
ise, o zaman tamamı vergilendirilir; eğer 
ticaret yapıyorsa, tatmamı vergilendirilir 
diyerek, özellikle hüküm koyuyoruz. De
ğerli konuşmacıların, bu hususu, bilhas
sa dikkat ederek, bir kere daha okuma
larını rica ediyorum. 

Sabrınızı taşırmamak şartıyla, eğer 
müsaade ederseniz, Katma Değer Vergi
sine tekrar döneceğim. Konuşmacımız, 
«Katma Değer Vergisi, İşletme Vergisi
ne döndü» ifadesinde bulundular. 

1985 yılında 1 trilyon 75 milyar lira
lık Katma Değer Vergisi tahsilatı yapıl
mış, 1986 yılında bu rakam, 1 trilyon 
746 milyar lira, 1987 yılında 2 trilyon 
834 milyar lira olmuş; 1988 yılında 4 
trilyon 870 milyar liralık bir hâsılat bek-
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liyoruz. Katma Değer Vergisi, İşletme 
Vergisine benziyorsa, bu rakamlar • bu 
ne biçim İşletme Vefgisidir bilemem 
ama - size bir şeyler ifade etmiyor de
mektir. 1986 yılında, geçen yıla göre tah
silat artışı yüzde 62,4; 1987 yılında, gene 
geçen yıla göre, yüzde 62,3 oranında bir 
artış göstermiştir. 1988 yılında bu artışın 
yüzde 71,8 olacağını tahmin ediyoruz. 
Katma Değer Vergisinin vergi gelirleri 
içindeki payı ise, 1986 yıllında yüzde 
29,2; 1987 yılında 31,3; 1988 yılında 
da 32,3 mertebesinde olacaktır diye he
sap yapıyoruz. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; gene bir konuşmacımız, «Vatanda
şın beyanına önem veriyoruz, değer veri
yoruz diyorsunuz da, ondan sonra niye 
Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeyenle
rin beyanına itibar etmiyorsunuz» ıdiye 
soruyor ve sözünü, «Gücünüz kamyon, 
şoförüne mi yetiyor? Vergisini ödeme
yen eczane sahibinin eczanesini niye ka
patmıyorsunuz? Borcunu ödemeyen avu
katın yazıhanesini niye kapatmıyorsu
nuz?» diyerek konuşmasını güzel bir şe
kilde sürdürüyor. Güzel konuşuyor... 

iBir başka konuşmacımız ondan sonra 
söz aldı; o da şöyle diyor: «Şoför, vergi
sini ödedi, ondan sonra da makbuzunu 
evde unuttu. Siz de bunu yakaladınız, 
makbuzu elinde yok diyerek aracını hac
zedeceksiniz. Adalet mi bu?» 

Tabiî, sayın konuşmacı unuttu; eski
den makbuzla ödeniyordu, şimdi artık 
makbuzla ödeme yok; pul yapıştırıyoruz. 
Camın üstünde pulu varsa, mesele yok. 
Pulu yoksa ne yapacağız?... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Araba
yı çaldırdıysa?..^ 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTGEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çaldırdıysa, gerekli işle

min nasıl yapılacağını herkes bilir. Lüt
fen yapmayınız; birbirimizi aldatacak ha
ilimiz yok. 

'KAMER GENÇ '(Tunceli) — Camı 
kırıldı diyelim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — «Emlak Vergisinin ödeme
yenin emlakini niye ellinden almıyoruz?» 
diyorlar. Emlak Vergisini ödemeyen 
adam, emlakini satarken, onun Emlak 
Vergisini ödeyip ödemediğine bakarlar; 
ödememişse ödetirler, o şekilde satabilir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
öyle bir şey yok Sayın Bakan, onu de
ğiştirdiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Motorlu Taşıtlar Vergisin
de de bir süre verilmektedir. Pullar o sü
reler içinde alınır, bu süreler sonunda 
pulları yapıştırırsınız. Süre dolduktan 
sonra yapıştırmamış olanlara bir tedbir 
getiriyoruz ve diyoruz ki, «Bakınız biz 
sizin taşıtınızı haczedebiliriz.» O sürenin 
geçişinden iki ay geçecek; ondan sonra 
gazetelerde, radyolarda ilan edilecek; 
ilanlar yapıldıktan sonra 15 gün bekle-' 
necek eğer hâlâ taşıt pulunu almamışsa, 
hâlâ bizim yollarımızı, bizim park yer
lerimizi kullanıyor, bizim havamızı, çev
remizi kirletiyorsa, artık müsamaha gös
termememiz lazım. 

Şimdi, haciz kararını kim veriyor? 
Bu, çok önemli. «Bir basit memura haciz 
kararı aldırıyorsunuz» diyorlar. Kararı 
alan, devlet; basit memur değil. Kontrol 
eden yoklama memuru, «Acaba pulunu 
yapıştırrmş mı, yapıştırmamış mı?..» 

Ha, bir de usulsüzlük cezasının kesil
mesi meselesi var. Usulsüzlük cezası ke
silmesi : O iki ay geçmiş, ilan yapılmış, 
televizyonda, gazetede falan; 15 günlük 

- H 4 0 — 



T. B. M. M. B : 33 10 . 3 . 1988 0 : 1 

süre de geçmiş, ikaz edilmiş, hâlâ yapış
tırmıyor. Eh, ne yapalım, bir usuzsüzlük 
cezası kesiyor kontrolü yapan arkadaşı
mız; emniyet mensubu da olabilir, Mali
ye Bakanlığı mensubu da olabilir. 

Bu brüt 104 bin - 103 binin hesabı 
çok enteresan. Sayın 'konuşmacı bu he
sabı bize komisyonda da yaptı. 

Biz, brüt 74 250 lira asgarî ücret di
yoruz; ondan sonra asgarî ücretlinin 
önüne, 104 bin lira bir hesap koyduğu
muzu ifade ediyoruz. Ben, merak ettim, 
nasıl yapıyor bu hesabı diye. Bu, 74 250' 
nin üzerine, herhalde 14 478 lira Sosyal 
Sigorta işveren hissesini koyuyor; ondan 
sonra da, 15 bin lira konut edindirme 
yardımımız var, herhalde onu da koyu
yor. Bunları topluyor; toplayınca 103 728 
üzerinden 104 bin lira gibi bir rakam bu
luyor. Onu 'buldu, gördü bu rakamı; son
ra arkadaşımız aşağı doğru iniyor, sigor
ta primini, Gelir Vergisini kestikten son
ra, Damga Vergisini de düşünce, eline 
49 - 50 bin lira para geçiyordur. Şimdi 
bu 49 - 50 bin lira, para olarak geçiyor, 
bir de 15 bin lira, onun hesabına Konut 
Edindirme Yardımı olarak yatırılıyor; 
ama, mesela bundan hiç bahsetmiyor. 

Rakamları kullanabiliriz, ifade etmek 
istediğimiz şeye bağlı olarak; ama, bel
ki güzeli, rakamları olduğu gibi kullan
mak, gerçeği olduğu gibi söylemek... Ne 
dersiniz değerli milletvekilleri?.. 

Gelir Vergisi içinde ücretlilerin payı 
da gene sık sik konuşulan konulardan 
biri. Bugün de burada sözü edildi. 1987 
yılında tahakkuk eden Gelir Vergisi için
de, ücret ve ücret sayılan ödemelerin pa
yı, yüzde 38,2 değerli milletvekilleri. Bu 
rakam, toplam stopajın içinde gözüken 
bir rakam ve 1987 yılında stopaj olarak 
kesilen vergilerin toplamı yüzde 67,5; 
bunun içinde dahilî tevkifat yok. Dahilî 

tevkifatı da bu rakamın üzerine ilave 
edersek, o zaman bu rakam yüzde 78,7' 
ye ulaşıyor. 

Gelir Vergisi mükelleflerinden yapı
lan tevkifatlar toplamı yüzde 78,7. Geri
ye kalan rakam, hakikaten, beyanname 
veren mükelleflerle ilgili ki, o da yüzde 
21,3'tür. Ancak, tabiî, stopajın yapısı de
ğişti. 1980 öncesi ile 1980 sonrasının Ge
lir Vergisi yapısı, stopaj yapısı çok farklı 
olduğu için, zaman zaman karıştırıyoruz. 
Diyoruz ki, «Efendim, yüzde 21,3 beyan-
namelilerdir, geri kalanlar da çalışanlar
dır.» O yanlış! Onu bir kere daha bu ve
sile ile ifade etmek istiyorum. Çünkü, 
stopajın içinde çok başka kalemler var. 
Stopaj olarak kesilen vergilerin içimle, 
serbest meslek işyerleri karşılığı yapılan 
ödemeler var, senelere sari inşaat ve ona
rım işleri karşılığı yapılan ödemeler var, 
mal ve hakların kiralanması karşılığı ya
pılan ödemeler var, Kurumlar Vergisin
den muaf ve müstesna kazanç ve iratlar 
var, tahvil ve hazine bonosu faizleriyle, 
gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan ge
lirler var, mevduat faizi ödemeleri var, 
çiftçilerden satın alınan ziraî mahsul için 
yapılan ödemeler var, diğer ödemeler var 
ve bu ödemelerden stopaj yoluyla aldığı
mız vergiler var. 

İşte bu, -dahilî tevkifat hariç, 67,5'in 
içinde, sadece 38,2 ücret ve ücret sayılan 
ödemelerden yapılan kesintiler gösteril
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlan
masını rica ediyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALBTEMOÇ1N 
(Devamla) — Hay hay efendim, toparlı
yorum; bir önemli hususu daha arz et
mek istiyorum da... 

Son olarak arz etmek istediğim önemli 
bir husus da, biraz önce konuştuğumuz 



T. B. M. M. B : 33 10 . 3 . 1988 0 : 1 

gibi, şu rakamları bir kere daha bilgile
rinize arz etmek olacaktır. 

1988 yılı başı itibariyle asgarî ücret 
- işveren hissesi kesintileri ve konut yar
dımı hariç - 74 250 lira; Sosyal Sigorta 
primi 10 395 lira, özel indirim 12 000 
lira, Gelir Vergisi matrahı 51 855 llira. 
Bundan yüzde 25 vergi kesiyoruz, 12 963 
lira tutuyor. Yani, biz 74 250 liradan 
12 963 lira vergi kesmiş oluyoruz. 12 963 
liralık vergi 74 250 liralık brüt kazancın 
yüzde 17,46'sını teşkil etmektedir. Aşağı 
yukarı 9 000 - 9 150 lira civarında da 
da vergi iadesini hesaba katarsak ve bu
nu ondan düşersek, 74 250 liraılık asgarî 
ücretten kesilen vergi miktarı, yaklaşık 
olarak, 3 850 - 4 000 lira civarındadır. 
Bunun da vergi yükü, yüzde 5 - 5,5 mer
tebesindedir. 

Bu konuyu bu vesileyle sizlere bir ke
re daha arz edebilme fırsatım bana ver
dikleri için, değerli arkadaşlarımıza ha
kikaten çok teşekkür ederim. Bu hesabı 
bir kere daha özetleyecek olursak, 74 250 
liralık brüt ücretten, net olarak, işçinin, 
çalışanın eline 50 892 lira (51 000 lira ci
varında) bir para geçmektedir. Vergi iade
sini de hesaba koyduğunuzda, çalışanın 
eline geçen para 60 bin lira civarındadır. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Ne çok (!) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOBBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tabiî ki, ülkemizde asgarî 
ücretle çalışan kimselerin sayısını, toplu
sözleşmeleri, süratle yapılan terfileri ve-
saireyi göz ardı etmemek lazım. Ancak, 
ben bu konuda herhangi bir şey söylemi
yorum, lütfen beni yanlış anlamayınız. 
Azdır - çoktur tartışması yapmadan, sa
dece ve sadece, her zaman sözü edilen 
asgarî ücreti, asgarî ücretten alınan fazla 
vergiyi, vergi yükünü bu vesileyle sizlere 

bir kere daha "açıklamak iısted'im ve pa
rantezi kapattım efendim. 

M. TURAN BAYAZÎT (İzmir) — Bu 
açıklamaya niye lüzum gördünüz Sayın 
Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Efendim, müsaade eder
seniz takdir benim. Çok konuştu burada 
arkadaşlaomız, gayet güzeİ cümlelerinden 
örnekler arz etitim yüce hazıruna. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Saifcini sormadık. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURrrCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Bu örnekler arasında da, 
tabiî buraya dokunmadan geçemeyece
ğimi takdir edersiniz. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; böylece, sözlerimin sonuna gelmiş 
oluyorum. Burada tartışmakta olduğu
muz kanun tasarısı, ülkemizin en önemli 
sorunlarından olan millî eğitim, gençlik, 
spor ve sağlık hizmetlerinin daha süratli 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve iste
nilen seviyeye ulaştırılabilmesi için hazır
lanmış bir tasarıdır. 

Tasarının tasvibinize mazhar olacağı
nı ve tasdik edilerek kanunlaşacağını 
ümit ediyor, memleketimize, milletimize 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, 
'beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına başkaca söz 
isteyen?.. Yok. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sorum var efendim. 

BAŞKAN — ıBaşka soru sormak iste
yen arkadaşımız?.. Yok. 

Buyurun Sayın ıBayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu 
adına konuşan arkadaşımız, millî eğitim 
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için elde edilecek kaynakların amacını ve 
yaratacağı toplumsal faydayı açıklarken, 
«Mukaddesatçı Türk gençliği yetiştirmek» 
diye bir cümle sarf etti. 

Sayın Bakandan rica ediyorum; Ana
yasada mukaddesatçı Türk gençliği ye
tiştirme hedefi var mıdır? 

İkinci sorum; Hükümet programında 
iböyle (bir hedef var mildir? Hükümet ola
rak, grup sözcüsünün bu yaklaşımını ka
bullenmekte misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; talbiî, konuşmanın özellikle o 
(bölümünü (tespit edip, ona göre cevap 
vermemiz lazımdır. Biz, Türk gençliğini, 
muasu: medeniyet seviyesine ulaştırmak 
istediğimiz (Türkiyemizin bütün sorunla
rını çözebilecek bir gençlik olarak, mem
leketine, vatanına bağlı, ana baba sevgi
siyle dopdolu ve çağın bütün teknolojik 
gereksinimlerini iyice öğrenmiş olarak 
yetiştirmeyi hedef alıyoruz. Anayasada 
ve parti programımızda buna ilişkin hü
kümler vardır; ancak, sizin söylediğiniz 
cümleleri bilebilmem mümkün değildir. 
Dolayısıyla, bu konudaki sorunuzu, be
nim söylediğim istikamette kabul ediyor 
olduğumu ifade etmek suretiyle cevap
landırmak istiyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

M. TURAN IBAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakan tutanakları 
okuyup, yazılı cevap verecekler mi? 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan; Sayın Bakan, «Beyanı duy
madıklarını, değerlendiremeyeceklerini» 
söylediler; tutanakları okuyup, yazılı ce
vap vermek isterler mi? 

BAŞKAN — Takdir kendilerinindir 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Cevap verdim efendim. 

M. TURAN BAYAZET (İzmir) — 
Sayın Başkan, «Mukaddesatçı gençlik» 
deyiımi, bu Meclis kürsüsüne ilk defa 
gelmektedir. Bu önemli bir konudur. 
Onun için, yazılı bir cevap vermek ister
ler mi, onu söylemek işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman parti 
programlarım da tetkik edin, ona göre 
cevabınızı verin. Parti programlarını tet
kik edin. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hiç birinde yoktur; biliyorum parti prog
ramlarını efendim. Sayın Başkan, siz mü
dahale etmeyin. 

BAŞKAN — Benden soruyorsunuz, 
«Bu konuşmaya niçin fırsat verdi» diyor
sunuz, onun için ben de size cevap ver
dim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yazılı cevap verecekler mi, vermeyecek
ler mi?» diye soruyorum. 

BAŞKAN — Ben sizin anladığınız an
lamda anlamadım. Saygı duyulacak... 

İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bakın zabıltlara, «Mukaddesatçı Türk 
gençliğinin yetiştirilmesi» diyor. 

BAŞKAN — Saygı duyulacak, mu
kaddes konulara hürmet edilen... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Değil efendim! 

BAŞKAN — öyle anladım efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Saptırmayın! 
BAŞKAN — İnsanların mukaddes ka

bul ettiği Türk toplumunun... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Bu kürsüde, «mukaddesatçı» denilemez, 
«muhafazakâr» denilir. 
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BAŞKAN — Siz öyle anlayabilirsi
niz; ben böyle anladım efendim. (ANAP 
sıralarındn «Bravo» sesleri, alkışlar) Türk 
toplumunun mukaddes olarak kabul ettiği 
duygulara hürmet telkin edebilecek bir 
gençlik anlamında anladım efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTOEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Vatanım milletini seven, ana 
baba sevgisi ile dopdolu bir gençlik de
mektir. Söylenmek istenen budur. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Hayır efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Bu vatan mukaddes değil mi?.. 

BAŞKAN — Müzakereler (tamamlan
mıştır. 

(Tasarının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 
1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Saydı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eğitim, Gençlik, Spot ve Sağlık 

Hizmetleri Vergisi 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 

eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri
min daJha iyi yürütülebilmesi için ilave 
kaynaklar temin etmektir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İs
parta) — Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
DYP GRUBU ADİNA ABDULLAH 

AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; ta
sarının gendi (üzerinde yaptığım konuş
ma sırasında, Eğittim, Gençlik Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin, eğiıtim gi
bi, sağlık gibi, devletin önemli bir göre
viyle olan irtibatının, tarafımızdan ve 
grubumuzdan yadırgandığını ifade et
miştim . 

(Sayın Bakan, Hükümet adına yaptığı 
konuşmada, (konuyu daha değişik, bir 
yönden alarak, devlet gelirleri içindeki 
inhisarlardan kaynaklanan gelir payının 
rakamlarını vererek cevaplandırmaya ça
lıştı. 1929 yıılındaki 125 milyonluk kamu 
bütçesi içinde, yüzde 20'lıik bir payla, 
24 milyon liralık tekel gelirinden; 1935 
yılındaki 154 milyonluk kamu bütçesi 
içinde, 29 milyonluk tekel gelirlerinden; 
1940 yılındaki 231 milyonluk devlet büt
çesi içinde, 51 milyonluk tekel gelirlerin
den bahsetti ve (bununla da neredeyse, bu 
kürsüden bir övünmediği kaldı. 

Değerli arkadaşlarım, burada şuna 
değinmek işitiyorum : Bugün Türk eko
nomisinin, Türk Devletinin ve Türk Mil
letinin geldiği nokta odur ki, devlet gelir
leri içerisinde tekel gelirlerinin nispî pa
yı azaltmısjtır. Bununla hepimiz iftihar 
edebiliriz. Yani, Türk Devleitinin, finans
man konusunda 'tekel gelirlerine ihtiyacı 
kalmamıştır di'yebiliriz. Aslında, Sayın 
Balkan, bugün geldiğimiz noktayla ifti
har edebilirdi; ama, meseleye bu açıdan 
yaklaşmadı. 

Ben (şunu İfade ettim : Eğitim, Genç
lik, Spor ve Sağlık Hizmeltleri Vergisi adı 
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altında, içkilerin her bir şişesinden ala
cağınız 600 liralık ıbir payı bu hizmet
lerle irtibatlandırtmayın. Yani, millî eği
tim ıgiıbi kutsal 'bir (hizmeti içki şişeleriy-
lle irtibatlandırımayın dedirn, (bunu vur
guladım; ama nedense, Sayın Bakan, bir 
türlü 'bu noktaya gelmek istemedi. 

Hatta bakınız, ben bu kürsüden size 
ne yapabileceğinizi ve doğruyu nasıl bu
labileceğinizi de isterseniz açıklayayım : 
Bugün Katma Değer Vergisinde «Ek ver
gi» denen bir sistem vardır; bugün bu 
tasarıyla getirdiğiniz teke1! maddelerini 
ve tekele talbi olmayan alkollü içkileri ve 
alkolsüz meşrubatı konu alır. Yani, bu
gün getirdiğiniz tasarı ile vergilemek is
tediğiniz maddeleri konu alan bir vergi-, 
miz vardır. Bunun adı da «Ek vergi» dir 
ve 1988 yılında, Hükümet, ek vergiden 
400 milyar liralık Ibir gelir beklemektedir. 
Bu vergilerin oranlarını da Hükümetin 
değiştirme yetik isi vardır. Şimdi, Sayın 
Hükümet (böyle 'bir tasarıyı Yüce Mec
lise getirmeden ek verginin oranlarında 
değişiklikler yaparak, 400 milyar liralık 
hâsılatı 600 milyar liraya çıkarabilir ve 
bunun 200 ımil'yar •lirasını da eğitim ve 
sağlık hizmetlerine tahsis edebilirdi. Ya
ni, millî eğitim (hizmetini mutlaka içki şi
şesine bağlamanın anlamı yok. Buna 
mecbur değilsiniz, işte bu kürsüden bu
nu vurguladım; aıma, Sayın Bakan bu 
konuya değinmediler. 

Ayrıca şuna da değinmek istiyorum: 
Ek vergi dışında, eğitim meselesini de 
tekel (maddelerine kadar indirmenin an
lamı yoktur. Bugün bu hâsılatı yeni ih
das edilen bu ek vergiyle elde etmeseniz 
dahi, bugünkü tekel rejimi içinde de, 
'böyle bir hâsılatı elde etmeniz mümkün
dür. Tekel maddelerine yaptığınız zam
lardan gelen net hâsıla, tekel net hâsı
lası olarak otomatikman devlet bütçesi-
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ne gelmektedir. Yani, eğitimi, tekel mad
delerinden gelen gelirlerle finanse etmek 
için böyle bir tasarıya ihtiyaç yoktur; 
bunu 'vurgulamak istiyorum. Yani, eği
tim hizmetleri, gençlik hizmetleri, spor 
'hizmetleri, sağlık hizmetleri vergisi adı 
altında böyle Ibir müesseseyi ihdas etme
den, (burada öngördüğünüz kaynağı bir 
hükümet kararnamesiyle bulabilirsiniz. 
Hatta, buna da gerek yoktur; tekel mad
delerinin fiyatlarını tespit ederek, tekel 
net hâsılatından sağlayacağınız kaynak
ları eğitim (bütçelerine, sağlık bütçeleri
ne 'koyarak maksada vasıl olabilirsiniz. 

Onun için, gene tekrar ediyorum ve 
diyorum ki : Bu maddenin metinden çı
karılmasında, hem vergi konusuna, hem 
eğitim konusuna, hem de sağlık konu
suna verdiğimiz önem ve yaklaşımları
mız doğrultusunda yarar vardır. Aslında 
Hükümet, «Eğitim, Spor ve Gençlik Hiz
metleri Vergisi» adı altında bir vergi 
getirmek istiyorsa, verginin konusu hiç
bir şekilde ıteikel maddeleri olmamalıdır, 
alkolsüz içecek maddeleri olmamalıdır. 
Devlet, vatandaşlara götürdüğü bazı hiz
metlerden, vatandaşlara götürdüğü eği
tim hizmetlerinden, vatandaşlara götür
düğü sağlık Ihizmöt'lerinden belli bir mik
tarda vergi getirebilir ve vergi literatü
ründe de bu vergiler mahallî idarelere 
tahsis edilmiştir. Mesela, devlet, «özel 
birtakım eğitim hizmetlerinden, özel sağ
lık (hizmetlerinden ıbir vergi alıyormu» di
yebilir; ama, hiçbir şekilde, «Efendim, 
ten sağlık hizmetlerini finanse edece
ğim, ben eğitim hizmetlerini finanse ede
ceğim diyerek, içkinin şişesinden 600 li
ra gibi bir vergi alma yolunu seçmeme-
lidir. 

Burada değindiğim bir nokta oldu : 
Bu yasa tasarısı, bana, uzun vadeli eği
tim projeksiyonlarımızın olmadığını da 
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iıfalde ediyor. Bunu da ifade ettim. Ne
den?.. Bu maktu tarifeli bir vergidir ve 
maktu tarifeler, gayri adildir. Şimdi so
ruyorum : Burada rakı şişesinin, viski şi
şesinin her birinden alınacak vergiyi kim 
tayin etmiştir? 

•Şimdi, vergilemede ve ekonomi poli
tikasında Hükümetin esas aldığı bir öl
çü var, o da fiyat. Fiyat nedir? Fiyat, 
nispî vergilemenin temel taşıdır, adil ver
gilemenin temeli (taşıdır, enflasyona ve 
konjonktüre uygun elastikî bir verginin 
temel taşıdır, verginin sosyal olma nite
liğinin temel taşıdır, verginin verimliliği
nin temel taşıdır. Şimdi bakıyoruz, hü
kümet fiyatı bir tarafa bırakmış, başka 
bir ölçüyü1 esass almış, maktu bir ölçü 
olarak şişeyi esas almış. 

Değerli arkadaşlarımı, çağımızda, şi
şeyi ölçü alan, litreyi ölçü alan vergiler 
çoktan tarilhe karışmıştır. Şimdi diyorsu
nuz ki: «Çağ altlıyoruz.» Neden vergici
likte çağ altlamıyorsunuz da, başka ko
nularda çağ atlıyorsunuz? Vergicilikte de 
çağ atlayacaksanız, daha modern birta
kım «istemler dururken, niye ta Roma' 
da uygu lanmış bir sistemi buıgün 20 nci 
Asırda Türkiye'de uygulamaya kalkıyor
sunuz? Hatta, açıkça, söylüyorum; tutu
yorsunuz, sağlık hizmetleriyle en ufak 
bir ilgisi olmayan bu vergi hâsılatını şim
di niye (bağlıyorsunuz sağlık hizmetleri 
ne, niye bağlıyorsunuz eğitim hizmetleri
ne? Aslında, Sağlık Bakanlığı, alkolü 
içkilerin kullanılmasını, sigaranın kulla
nılmasını, reklaimlarıyıla, propagandasıy
la önlemeye çalışıyor. Bunu önlediğiniz 
zaman, bu verginin (hâsılattı da düşecek. 
Sayın Bakan diyor ki: «Bundan 175 mil
yar lira gelir bekliyoruz.» Politikaya ba
kın: Maliye Balkanı, bunların gelirini ar
tırmak için, 175 milyar liralık hâsılatı 
200 milyar liraya çıkarmak için, sanki 
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alkollü içkilerin kullanımını, sigaranın 
kullanımını (teşvik eder (bir hüviyetle bu
rada konuştular. Sağlık Bakanı her gün 
televizyonda diyor ki, «S'iıgara sağlığa za
rarlıdır.» Tabiî, şunu ayırmak lazımdır: 
Tekel maddelerinden, sigaradan, kamu
nun finansmanı için vergi alınmasından 
yanayız. Buna karşı değiliz; ama, bunlar
dan alınacak vergiyi sağlık hizmetleri ile 
irtibatllandırmanıza, eğitim hizmetleri ile 
irtÜbaitlandırmanıza karşıyız. Şimdi diye
ceksiniz ki, geniel bütçeye girdikten son
ra, ödenek yoluyla tahsil edilmesiyle bu
nun arasında ne fark vardır? Çok fark 
vardır. Genel bütçeden ödenek koydu
nuz zaman belli plan ve program içinde 
uzun vadeli eğitim projeksiyonları yapa
bilirsiniz, sağlık projeksiyonları yapabilir
siniz. Eğer bu, şekildeki gibi bir vergi ge
lirini belli bir hizmete tahsis ederseniz, 
uzun vadel sağlık ve eğitim projeksiyon
ları yapamazsanız. Onun için, bugün, eği-
ti'm hizmetlerinin uzun vadeli projeksiyon
ları, sağlık hizmetlerinin uzun vadeli pro
jeksiyonları bakımından, «tahsisi varidat» 
yoluyla bu şekildeki bir düzenleme, hem 
gereksizdir, hem de, gerek sağlık hizmet
leri bakımından gerek eğitim hizmetleri, 
bakımından; bültçe tekniği bakımından, 
bütçe birliği bakımımdan, devletin eko
nomik yönetimi bakımından sakıncalıdır. 

Tekrar ediyorum, bu tasarının mev
cudiyetinden daha çok, mevcut olmama
sı, bu verginin tasarıdan çıkarılması mem
leketimiz ve milletimiz için daha hayır
lıdır. 

Teşekkür öderim, saygılar sunarım 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen efendim?.. 
M TURAN BAYAZIT (îtzmir) — 

Söz istiyorum efendim. 
HtKMET ÇETtN (Diyarbakır) — 

Grup adına efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN 

BAYAZIT .(İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletivökillleri; bugün 'bu Meclisin 
zalbı'tlarına, bir ısürçü lisan olmasını te
menni ettiğim; anca'k, oturumu yöneten 
Sayın Balkanın yetki ve sorumluluğunu 
aşarak yoruma kalkışması nedeniyle, Sa
yın Bakanın, «yazılı cevap lütfedecek-
misiniz?» söziüme karşı... 

IBAŞKAN — Sayın Bayazrt, Sayın 
Bay azıt... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sözümü kesmeyin Sayın Başkan, 'bitire
yim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sözümü 'kesmeyin, sonra müdahale 
edersiniz. 

BAŞKAN — Keserim efendim!.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 

— Sözümü kesme yetkiniz yoktur! 
BAŞKAN — Keserim efendim; çün

kü, siz 1 inci madde üzerinde söz istedi
niz. Benim tutumum (hakkında söz ister
seniz veririm efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Maliye Bakanının, «Soruma, 
zabıtları inceledikten sonra yazılı cevap 
lütf«desek misiniz?» şeklindeki 'beyanıma 
cevap vermemesi nedeniyle, (bilinçli ola
rak kullanıldığına inandığım (bir 'beyan 
geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, siz ben
den tutumum hakkında söz isterseniz ve
ririm, usul hakkında ısöz isterseniz veri
rim; pttia, 1 inci madde üzerinde söz is
tediniz... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Usul ıhakkırida söz istemiyorum Sayın 
Başkan. Madde üzerinde konuşuyorum, 
usul hakkında söz istemiyorum. 
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BAŞKAN — Madde ile hiç alakası 
yok efendim. 

M. TURAN BAY AZIT (Devamla) 
— Millî eğitim politikasına, millî eğiti
min amaçlarına geleceğim; ona gelmek 
için de, bu başlangıcı yapmaya mecbu
rum. Bunu takdir benim hakkımdır, be
nim yetkinidir, zaitı âlinizin yetkisi değil
dir Saym Başkan. 

BAŞKAN — Ama, Başkanlığın tutu
mu hakkımda konuşuyorsunuz efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Tutumunuz hakkında konuşmuyorum; 
müdahaleniz, Ibende, 'bu beyanın bilinçle 
kullanıldığı, (bu beyanın /bilinçle yapıl
dığı izlenimini uyandırmıştır. Ben onu 
vurguluyorum Sayın (Başkan, sizin tu
tumunuz hakkında değil, 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Endişen ne, niye korkuyorsun? 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Sayın Bayazıt, imanlı genç istemiyor 
musun; imanlı gence karşı mısın? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Ona da cevap vereceğim, sabredin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim. 

M. TURAN B A YAZIT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, bugün (burada, 
Anavatan Partisinin programında mev
cut olmayan -Sayın Başkan zatı âlinize 
arz ediyorum, Anavatan Partisinin Prog
ramında ne olup ne olmadığını bir Ana
vatanlıdan daha iyi 'bilirim, bunu sizler 
de bilirsiniz- bir beyanı bilinçle kullanan 
ses, yarın bir kara ses olarak «şeriatçı 
Türk gençliğini yetiştirmek» diyebilecek
tir arkadaşlarım. İşte ben bunun karşı
sındayım. (SHP sıralarından alkışlar) Bu
nun için söz aldım ve bu çelişkiyi, bu 
saptırmayı, bu beyanın neler getirebile
ceğini vurgulamak için söz aldım. 

Geçen dönemde de, Anavatan Parti
sinin bir sayın grup başkanvekili, bu par-
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tinin irtica anlayışını İdile getirirken, yi
ne aynı şekilde bir yaklaşımla ıgirmişlıer-
di ve aynı şekilde kendisini tenkit et
miştik. 

Muhterem arkadaşlarımı, lütfen ko
nuyu saptırmayın. İmanlı olmak... O Ce-
nalbı Allalhla kişinin arasındadır. Bugün 
ibania söz atanlar, Cena!b-ı Allah'ın indin
de hangimizin makbul olduğunu ne ken
disi bilir, ne ben bilirim, yalnız Yüce 
Tanrı bilir. Onun için, saptırmayın... 
(SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Hıristiyanlıkta o, Hı
ristiyanlıkta... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Manevî değerler sizin inhisarınızda 
değildir; ama, manevî değerlerin tahribi
ne karşı çıkmak; ama Jslamın kaideleri
ni menfaatlar için kullanılmasını önle
mek; ama, hepsinden üsttün olarak, Ata-
'üü/k devrimiierine bir leke düşürmemek 
i^in 'mücadele etmek, ne yazık ki yalnız 
b-z.'r.ı vazifemizdir, siz bu vazifeden ka
çıyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, süreniz 
dolmuştur efendim 

:NÜH MiEiliLMET KAÇAKÇI .(Kayse
ri) — Bu milleti karıştırmaktır sizin va
zifeniz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, çelişkili bir hükümet, 
trJİıLerevalii giibi bir Hükümet... Bir Ba
kan: .E îıgara içmeyin kampanyası açıyor, 
ıb!:1 'Bakanı ve Hükümetin kendisi, «Aman 
sigara için gelir elde edeyim, «millî eği
timi bununla kurtaıracağim» diyor. Bu 
çeli;.'ii önemlidir. (ANAP sıralarından 
ıgürüOlüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI .(Kayse
ri) — Yok öyle Ib'ir şey; içmeyenin sağ
lığı, içenin vergisi bizim. 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— İkinci konul: Bu Hükümetin sağlık 
politikası var mıdır arkadaşlarım? (ANAP 
(sıralarından «var talbiî» sesleri) Ona ce
vap vereceğim. 

Bu Hükümetin sağlık politikası yok
tur. Açın programınızı, açın Birinci Özal 
Hükümetinin Programını ve Sayın Baş
bakanın Amerika'ya ameliyat olmaya 
gitmesinden önceki günlerdeki bütün res
mî beyanları; ıbiçhir surette, onların içe
risinde, «sağlık işletmesi» müessesesi yok
tur. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL <&-
•tanlbul) — Temel Sağlık Kanununu bil
miyorsunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sadece ve sadece genel sağlık sigorta
sına geçiş ve genle! sağlık sigortası esası 
vardır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Var, var... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Aç programımızı oku. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Yoktur onlarda, Sayın Başlbakan. Si
zinle bir kere dalha bahse girmem Sayın 
Barbakan... 

. BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın 
Bayazıt... 

M. TURAN BAYAZIT '(Devamla) 
— ... çünkü, '.borcunuzu eda etmiyorsu
nuz, eliniz celbinize gitmiyor... 

ıBAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın 
Bayazıt... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL >(îs-
tanhü!) — İki defa ödedim bıen. 

M. TURAN BAYAZIT .(Devamla) 
— Ama, açınız programınızı, Temel Sağ
lık Yasası yoktur Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, süreniz 
beş dakikadır; dolmuştur efendim. 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Barbakan, bana laf atarken, 
cevap veririm. 

BAŞKAN — Süreniz "beş dakikadır 
ve dolmuştur efemdim, rica ediyorum... 
(SHP sıralarından «Süresi dolmadı, grup 
adına konuşuyor» sesleri, gürüMler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) '— 
«Grup adına» diye ben söyledim Sayın 
Başkan. 

iBAŞKA'N — Efendini, çıkarken grup 
adına diye ibir şey söylemediniz. 

HİKMET ÇETİN {Diyarbakır) — 
Ben .söyledim Sayın Başkan. 

«BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... 
M. TURAN iBAYAZIT (Devamla) 

— Grup aldına (konuşuyorum efendim. 
İBAŞKA'N — Hayır, bir yfetki 'belgesi 

gelmedi efendim. (SHP sıralarından gü
rültüler)! 

(HİKMET ÇETtN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, 'ben Ibizzat söyledim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Efendim, grup »başkanımız beyan edi
yor; grup adına konuşuyorum. Her za
man ıbeÜge alınmadan konuşuluyor. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüye çakar
ken «Grup adına» diye söylemediniz; sa
yın grup Ibaşfcanvekili de Söylemedi. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ben söyledim Sayın Başkan. 

İM. TURİAN BAYAZIT (Devamla) 
— Efendim, sayın grup baş'kanvekilim 
söyledi. 

BAŞKAN — Efendim, o taktirde de 
dolmuştur; o takdirde de 10 dakikayı 
dblıdurdunuz. 

M. TURAN (BAYAZIT (Devamla) 
— Dölmaz; Ibenim milleltivekili olarak ko
nuşma hakkıım şu an dblduysa -ki, öyle 
beyan ediyorsunuz- bir o kadar daha ko
nuşma hakkım var. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel de 
ikaz etltim; ben yalnız bu anda ikaz et
medim, 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Müdahale etmeyiniz Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Ben bilirim efendim, 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarıım, Sağlık Temel 
Yasası birbuçuk yıl önce bu Meclisin gün
demine gelmiştir. Hatırlayınız onun bu
radaki serencamını; üç defa bu Genel 
Kurulda görülmemiştir. Genel Kurula 
inmiştir; ya komisyon mevcut olmamış
tır ya Hükümet mevcut ©taaımıştır, gö
rüşülmemiştir. 

ıREŞtT ÜLKER (istanbul) — Kanun 
çıktı... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Yasa çıkmıştır, ama, çıktığından bu ya
na bir yıl geçtiği halde, yönetmelikler ya
pılmamıştır. Bu mudur sağlık politikası? 
Onun için, gerçeği lütfen kabul ediniz. 
Ama bunlar, hatasıyla sevabıyla hep sizin 
cürümleriniz, biz bunlarla iştirak halinde 
değiliz. Biz sizi uyarabilirsek bir sonuç 
alırız; ama, şuna inanırız ki, hiçbir za
man, bu mukaddes çatının altında, Atatürk 
devrimlerine 'bilinçli veya bilinçsiz saldı
rıya, biç kimseye müsaade etmeyiz arka
daşlarını., 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından «Saldırı fa
lan yok» sesleri, gürültüler) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Saldın fa
lan yok; senin saldırın çok, 

ŞEVKİ GÖĞÜSGER »(Kırşehir) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum! 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bu oturu
mu yöneten başkan da sizin yaşımzdadır 
ve cumhuriyet çocuğudur; cumhuriyetle 
yaşıttır. Bu itibarla, sizin anladığınız an
lamda, cumhuriyetin temel ilkelerine ay
kırı olan hiçbir sözü burada beyan ettir-
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mem; bunu da öyle bilesiniz. ANAP sı
lalarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Zabıtlara bakın, zabıtlara... 

BAŞKAN — Ve şunu da ifade ede
rim : Her hadisede bir nem aramayınız. 
Bu Mecliste hiç kimse şeriat nizamını ge
tirecek kafada değildir ve ben buna gönül
den inanıyorum. Sayın arkadaşımız da 
bu diyetle konuşmamıştır. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Göğüsger, bu konuda zatı âli
nize söz vermiyorum; konuşmayı böyle 
telakki etseydim sözünüzü keserdim. Bu 
itibarla, sözünüzün tavzihe ihtiyacı yok
tur. Lütfen oturunuz efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Konuşmayı anlamadınız. Zaten sözünün 
sonuna gelmişti, nasıl kesecektiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — Bu 

kürsüde... Kürt azınlıktan bahsedildi, ne
den hassasiyet göstermediniz? Yazıklar ol
sun size!. (SHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

Devam edin Sayın Genç. 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Osmanlı Devleti 
zamanında, bir vatandaşın dört tane ço
cuğu varmış ve üçü askerdeymiiş; dör
düncüsünü de, «Padişah senin oğlunu as
kere istiyor» diyerek, askere çağırmışlar. 
Baba da,, «Gidin, padişaha söyleyin, be
nim çocuklarıma güvenerek harp açma
sın» demiş. 

Şimdi, Sayın Hükümet de, ANAP 
İktidarı da akşamcıya, sigara keyif çişine 
güvenerek, eğitim ve sağlık politikasını 
tayin etmesin. (SHP sıralarından alkışlar.) 

iSayın Bakan burada, hesabına geldiği 
gibi, keyifli keyifli konuştular; ama, bi
zim ana noktalarda getirdiğimiz tenkitle

re cevap vermediler. Sayın Başkana, ben 
burada bir teklifte bulundum, dedim ki, 
«Sayın Başkan, tasarılara komisyonlarda 
madde monte edilmesin.» Bu bir usul me
selesidir, bu Meclisin geleceğini ilgilendi
ren bir konudur. Sayın Başkanlık Diva
nımız ya 'bu oturumda bu meseleyi hallet
sinler yahut da Başkanlık Divanı olarak 
konuyu aydınlığa çıkarsınlar. Yoksa, de
diğim gibi, tuzak maddeler çıkar ve bir
takım insanları şaibe altında bırakır. İsim 
verdim, mahal verdim, yer verdim; 800 
milyon liralık verginin nasıl terkin edil
diğini söyledim. 

Arkadaşlar bakın, bir gün bu kürsüde, 
bizi birtakım insanların gerçek vasıflarım 
söyleyecek şekilde hitaba zorunlu kılma
yın. O halde, bunların tedbirini alalım. 

Şimdi, getirilen kanun tasarısına ba
kalım : Başlık, «Eğitim, Gençlik, Spor 
ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Ka
nunu...» diye devam ediyor ve arkasından 
da 1 inci madde, «Bu Kanunun amacı, 
eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri
nin daha iyi yürütülebilmesi için ilave 
kaynaklar temin etmektir» diyor. 

Arkadaşlar, şu başlığa bakın, şu mad
deye bakın; birbirine hıiç uymuyor! Sayın 
Bakan, «Efendim, biz 1'985'te de 12 ta
ne kanun getirdik», diyor. Arkadaşlar, 
kötü, emsal olmaz. 10 tane kanunu birleş
tirerek buraya getirirseniz böyle terslikler 
çıkar. Böyle terslikler çıktığı gibi, siz 
Meclisin denetim yetkisini de kaldırıyor
sunuz. 10 tane kanunu ayrı ayrı getirin. 
Her tasarıda grupların, ayrı ayrı konuş
ma hakkı vardır, üyelerin kendi adına ko
nuşma hakkı vardır. Bu konuşma hakları
nı yok etmek için, 10 tane kanun tasarı
sını böyle birleştirip getiremezsiniz. 
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Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmet
leri için getirilen bu kanun tasarısı, bu 
hizmetler için, bir yüzkarası niteliğinde
dir. 

Maliye İdaresini Geliştirme Fonu di
ye bir fon getiriyorsunuz; öte taraftan, 
zaten, sigaraya, içkiye istediğiniz gün zart 
yapıyorsunuz. Kanun kuvvetinde bir ka
rarname ile de bir fon.ihdas edersiniz, 
«Akaryakıta yapılan zamların yüzde 3'ü 
sağlık ve eğitim hizmetlerine ayrılır» der
siniz. Bu kolaydır. Böyle bir kanun tasa
rısı getirmeye gerek yok. Zaten, bu tasarı, 
kanun tekniği bakımından da hatalı. Bu 
tasarı ile yeni bjr vergi ihdas ediyorsu
nuz, vergi kanunlarını değiştiriyorsunuz... 
Ama, arap saçı gibi bir olay. 

Sayın Balkan, konuşmalarımıza cevap 
vermiyor. Dün de söyledim, Sayın ANAP 
Hükümeti, üyelerin burada yaptığı konuş
malara karşı dilsizlikten ve sağırlıktan kur
tulsun. Biz burada birtakım olayları di
le getirirken, bakanlar cevabını vermek 
zorundadırlar. Vermezse, biz o zaman ni
ye konuşuyoruz? O zaman, siz bu konuş
malarımızın cevabını verecek güçte değil
siniz demektir, peşinen mağlubiyetinizi 
kabul ediyorsunuz demektir. (ANAP sı
ralarından gürültüler.) 

O halde, cevap vereceksiniz. Cevap 
vermezseniz, ben de bunları devamlı söy
lerim burada. Konuşmalarımızın ceva
bını vereceksiniz; çünkü, bu kanunlar ya
rın uygulanacak, mahkemelere gidilecek; 
vatandaşlar burada yapılan konuşmaları 
esas alarak hak arayacaklardır. Bu hak 
aranırken, burada bir muhalefet partisi 
milletvekilinin yaptığı konuşmalar cevap-
landırılmazsa, o zaman, sükût ikrardan 
denilecek, bizim yaptığımız konuşmalar 
doğru kabul edilecek ve yargı mercileri, 
bizim konuşmalarımız paralelinde karar 

verecek. O itibarla, birtakım çelişkili ka
rar verilecek. Lütfen... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sayın 
Genç, bu konuşmanın nesine cevap veri
lecek?... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Al
lah aşkına... 5 dakika konuştun.... 

KAMER GENÇ '(Devamla) — Efen
dim, benim zamanımın bitmesini o kadar 
büyük bir sabırsızlık içinde bekliyorsu
nuz ki!... Ama, ben de sizin sabrınızı ta-
şıracağım, hiç merak etmeyin. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Vatandaşın oyu ne 
olacak, vatandaşın verdiği oy ne olacak? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bana 
oy verdi, size vermedi. Sizi Sayın Özal 
milletvekili getirdi. Bak, ben bileğimin 
hakkıyla geldim; varsa benim gibi bileği
nin hakkıyla gelen... (Gürültüler) 

Ben bileğimin hakkıyla geldim ve yüz
de 55 rey aldım. Sizi Sayın özal getirdi; 
listenin başına koydu; çünkü, onun getir
diği hiçbir kanuna karşı oy vermiyorsu
nuz. 

. BAŞKAN — Sayın Genç, bu sözlere 
muhatap olmayalım efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, 
tabiî.... 

BAŞKAN — Sizi Danışma Meclisine 
kim getirdi? (ANAP sıralarından alkış
lar, SHP sıralarından gürültüler.) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, sizin Başbakanı Başbakanlığa geti
ren getirdi. 

BAŞKAN — Şimdi, nizamların... Ni
zamların... (Gürültüler.) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Beni 
kim getirdi biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın 

Sayın Başkanım, tarafsızlığınızı ihlal et
tiniz. 
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Beni Danışma Meclisine getiren kişiler, 
sizi Hükümete getirdi. Beni Danışma 
Meclisine getiren kişiler beni 1983 yılında 
terk ettiler, işte sizleri kabul ettiler. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Başkan, o sıizi ne ilgilendiriyor? 

BAŞKAN — Beni çok ilgilendirir; 
çünkü.... 

M. TURAN BAYAZIT tzmir) — 
Sizi ilgilendirmez! 

BAŞKAN — Cevabını veririm efen
dim, arzu ederseniz. 

Lütfen efendim... Lütfen... Toparla
yınız efendim. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Seçil
medi;'tayinli onlar tayinli. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Si
zin, tarafsız bir Başkan olmanız lazım. 
Tarafsız bir başkan, bir üyeye karşı ta
raflı davranamaz. O halde, siz kimin na
mı hesabına konuşuyorsunuz, Sayın Tur
gut Özal adına mı konuşuyorsunuz, ANAP 
Grubu adına mı konuşuyorsunuz?. O za
man, Başkanlık Divanını terk etmemiz la
zım. 

BAŞKAN — Sayın Genç!.., 
KAMER GENÇ (Devamla) — Böy

le, taraflı olunmaz. (SHP sıralarından al
kışlar.) Ben, burada konuşurken arkam
da Başkanlık Divanında oturan Başkanın 
tarafsızlık ve ağırlık ilkesi içinde otura
cağına inanıyorum.... 

BAŞKAN — Dinleme fırsatını... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, 

Başkanlık Divanını işgal eden kişi, ken
disini, böyle, ANAP Grubunun sözcüsü 
gibi kabul ederse, ben de ona, o zaman 
o çerçeve içinde konuşurum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, seçilmiş gel
miş olan bir milletvekiline, «Sen milletin 

reydyle gelmedin, ben bileğimin hakkıyla 
geldim» dersen, ben de o milletvekilinin 
hakkını korumak ve tüm milletvekilleri
nin hakkını korumak mecburiyetindeyim. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Onun 
cevabını vermek size düşmez, o milletve
kiline düşer. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
herhalde burada kanun tasarısı müzake
re etmiyoruz, sohbet yapıyoruz. (ANAP 
sıralarından «Sıralara vurmalar, gülüşme
ler.) Biraz kafalarınıza vurursanız, daha 
iyi olur; sıralara vurmayın., 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç.... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kafa
larınıza biraz daha akıl gelsin diye, oraya 
vurun. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müzakere
leri çığırından çıkarmayınız; üslup da
hilinde konuşunuz, konuştuğunuz keli
melerin hududunu tayin ediniz; sadece hu 
konuşma için söylemiyorum. 

Seçim Kanunu çıkarılırken, partilere, 
merkezden aday gösterme yetkileri ta
nındı, bir kısmına da, «istediğin takdirde 
önyoklama yapabilirsin» dendi. Kanunun 
tanıdığı 'bir halkla gelen bir milletvekiline 
«Ben bileğimin hakkıyla geldim, sen gel
medin» tartışmasını açmamanızı rica edi-
yorum, 

1 inci madde üzerinde başka söz is
teyen?... Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum.... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, müzakereye geçmeyin eten
dim, 10 dakika var. 

BAŞKAN — Söz isteyen olursa ona 
göre düşünürüz efendim, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Konu 
MADDE 2. — Her türlü alkol (füzel 

yağı dahil) ve alkollü içkiler ile her tür
lü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, 
meyveli gazoz ve meyve suları hariç); tü
tün ve tütün mamullerinin teslimi ve itha
latı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hiz
metleri vergisine tabidir. 

• ı * — 

1 0 . 3 . 1 9 8 8 0 : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 ncd madde 
kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin bitmesine çok az 
kalmıştır. 

Bu sebeple, denetim konularını sıra
sıyla görüşmek ve 15 Mart 1988 Salı gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
l 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

33 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 3 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Elazığ Milletvekili Ahmet Kü-
çükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
ve bu sorunların çözüm yollan konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu 'Bankasının Türkiye Emlâk Kre
di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
Anadolu Bankasının Türkiye Emlak Kre

di Bankası ile birleşmesinden önceki du
rumunu ve birleşmeden sonra ortaya çı
kan sorunları tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

4. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

5. — İzmir Milletvekili Birgeri Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 VÖ 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 



mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çey-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasamın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına İlişkin önergesi (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî' Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili- î. Önder 
Kırlı'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Mıitlî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri-

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liramn üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

9. — İzmir Milletvekili Mehmet Ta
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

10. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

11. — İstanbul Milletvekili Yüksel. 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

12. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 



13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin aç
tığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
•temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

23. — İçel Milletvekili M. Istemıihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

25. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

27. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 



işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

28. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
Ihin'in, Çorum îli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum Hine bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

30. — Ankara Milletvekili Kâmıil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

31. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilıere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
Iköy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

33. — Antalya Milletvekili Hasan 
Nam-al'ın, Antalya İli Beldib'i mevkiinde 

vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırrldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — Eğitim, Gençlik, Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harç
lar Kanununda Değişiklikler Yapılması 
ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/395) (S. 
Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 29.2.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
deslinin Değiştirilmesinle Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yıh : 1 

T . B . M. M. (S. Sayısı : 19) 
Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Ver
gisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara 
Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /395) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 2 . 1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101 - 2136101606 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 15.2.1988 tarihinde kararlaştmlan «Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetle
ri Vergisinin İhdası ile 3074 Saydı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Saydı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Saydı Finansman Kanunu, 193 Saydı Gelir 
Vergisi Kanunu, 213 Saydı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tah
sil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Saydı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılma
sı ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
İ. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun ile «eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi» adı altında yeni 
bir vergi ihdas edilmekte; bunun yanı sıra, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Ka
nunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme 
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Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda de
ğişiklikler yapılmakta, yeni hükümler eklenmekte ve bazı hükümler kaldırılmaktadır. 

I. - Kanunun birinci bölümünde ilk defa getirilen «eğitim, gençlik, spor ve sağlık 
hizmetleri vergisi» ile her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamulleri
nin teslim ve ithalatından vergi alınması öngörülmektedir. Böylece, eğitim, gençlik, 
spor ve sağlık hizmetlerinin da'ha iyi yürütülebilmesi için ilave kaynak temini müm
kün olacaktır. 

II. - ikinci bölümde, akaryakıt tüketim vergisinin nispeti, % 9'dan % 21'e yüksel
tilmekte ve vergi hâsılatının dağılımı yeniden düzenlenmektedir. 

III. - Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, bu Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda ve 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümle
rinde esas itibariyle aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülmektedir: 

1. «Spor ve lüks otomobil» tanımı yerine, kapsamda herhangi bir daralmaya 
yol açmadan, sadece «lüks otomobil» tanımı benimsenmiştir. Diğer taraftan, lüks oto
mobiller de kendi içinde 3 dereceye ayrılmış ve bu suretle vergi adaletine yaklaşıl
maya çalışılmıştır. 

2. Taşıtların teknolojisinde meydana gelen değişikliklere paralel olarak vergi ta
rifeleri günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

3. Mükelleflerin vergilerini süresinde ödemelerini sağlamak için Maliye ve Güm
rük Bakanlığına yeni görevler verilmiştir. 

4. Zaman içerisinde tarifelerde belirtilen ve sabit rakamlarla ifade edilen vergi 
miiktariannın yetersiz kalması halinde Bakanlar Kuruluna bu miktarları artırma yetkisi 
verilmektedir. 

5. Bazı taşıtların ilk iktisabında ve ithalatında on yıl süreyle ek taşıt alım ver
gisi mükellefiyeti getirilmektedir. 

IV. - Beşinci bölümde, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikle PTT acentaları -
nın, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden istisna edilmekte; an
cak bu gelirlerin tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Bu suretle PTT 
acentaları, söz konusu faaliyetleri nedeniyle kendilerine ödenen komisyon bedelleri 
üzerinden sadece tevkif suretiyle vergilendirilecekler, ayrıca bir vergi ödemeyecekler
dir. 

V. - Altıncı bölümde, vergi denetim gücünün artırılması amacıyla Stajyer Gelirler 
Kontrolörlerine de vergi inceleme yetkisi verilmektedir. 

Bakanlar Kurulunca 18.7.1984 tarihinde kabul edilen 84/8360 sayılı Kararla hu
kukî yapıları oluşturulan stajyer gelirler kontrolörleri, vergi denetimi konusunda yetiş
miş elemanlar olmalarına rağmen, Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde ince
lemeye yetkililer arasında sayılmamış bulunduğundan, bu elemanlardan vergi denetimi 
açısından üç yıl faydalanılamamaktadır. 

Vergi denetim gücünü artırmak, dolayısıyla denetimde etkenliği sağlayabilmek 
amacıyla bu değişikliğin yapılması gerekli görülmüştür. 

VI. - Kanunun altıncı bölümünde ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ek 13 
üncü madde ilave edilmfiştir. 
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Vergi Kanunlarının uygulanması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı personelinin daha etkin ve verimli çalıştırılmasının sağlanması ga-
yesli ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
na 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle eklenen Mükerrer Madde 415 ile «Vergi 
İdaresini Geliştirme Fonu» kurulmuş ve bu fon 12 Kasım 1987 günlü ve '19632 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan 1986/5 Esas, 1987/7 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi 
Karan ile, 12 Mayıs 1988 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, iptal edilmiştir. 

Ancak Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen; Vergi İdaresinin reor-
ganize edilmesi, otomasyonun artırılarak mevcut personel ile daha etkili hizmet verile
bilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesinin gerekli kıldığı anında karar alıp, süratle har
cama yapma ve ek finansman sağlama zorunluluklarını karşılayabilmek; bütçenin sı
nırlı ve kısıtlı imkânları içinde çözülemeyecek yahut uzun sürede zorlukla çözülebile
cek önemli sorunlara tezelden köklü ve kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla, Vergi 
Usul Kanununa ilave edilen ek 13 üncü madde ile «Gelir İdaresini Geliştirme Fonu» 
kurulmuştur. 

VII. - Yedinci bölümde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 41 ve 51 inci maddelerinde düzenlemeler yapılmaktadır. 

Postaneler vasıtasıyla yapılan ödemelerde, ödenen vergiler zamanında vergi dai
relerine intikal ettirilmemekte, bu durum da mükelleflerin cebri takibata maruz kal
malarına neden olmaktadır. Kanunun 41 inci maddesinde yapılan değişiklikle, bu sa
kıncayı ortadan kaldırmak bakımından, bankalar vasıtasıyla yapılan ödemelerde oldu
ğu gibi, postaneler vasıta kılınmak suretiyle mükelleflerce yapılan ödemelerin de belirli 
bir süre içinde vergi dairelerine intikal ettirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan aynı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan değişiklikle halen Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte olan gecikme zammı nispetleri Kanun maddesi 
haline getirilmiş, 500 TL. olan gecikme zammı asgarî miktarı 1.000 TL.'ye çıkarılmış, 
ayrıca gelişen ekonomik ve malî şartlara göre gecikme zammı nispetlerinin, bu nis
petlerin yarısına kadar artırılması; bu nispetlerin % 30'una kadar indirilmesi ve ge
cikme zammı asgarî miktarının 10 katına kadar artırılması konularında Balkanlar Ku
ruluna yetki tanınmıştır. 

VIII. - Sekizinci bölümde, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 8 sayılı tarifenin, 
maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları harçlarına 
ilişkin III üncü bölümü, 3213 sayılı yeni Maden Kanunu hükümlerine paralel olarak 
yediden düzenlenmektedir. 

IX. - Kanunun dokuzuncu bölümünde yer alan hükümle de eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık vergisinden, akaryakıt tüketim vergisinden ve ek taşıt alım vergisinden ay
rılıp, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığına yatırılan payların, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında dağı
lımı düzenlenmektedir. Böylece her iki bakanlık da hizmetlerini daha etkin ve yay
gın bir şekilde yerine getirebilmeleri için, ilave kaynaklara kavuşturulmaktadır.' 
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MADDE GEREKÇEUERİ 

Makide 1. — Bu madde, Kanunun amacıyla ilgili olup, bu amacın, eğitim, genç
lik, spor ve sağlık hizmetlerinin dalha iyi yürütülelbilmesi için ilave kaynaklar temin 
etmek olduğu ifade edilmektedir. 

(Madde 2. — Bu madde, Kanunun konusuyla ilgili olup, her türlü alkol (füzel 
yağı dahil) ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin teslimi ve ithalatının, 
eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine tabi olduğu belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu maddede, teslim ve teslim sayılan hallerin, 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edileceği belirtilmektedir. 

Madde 4. — Bu maddede, verginin mükellefinin, vergiye tabi mamulleri yurt 
içinde imal edenlerle ithalatını yapanlar olduğu ifade edilmektedir. 

Madde 5. — Bu maddede, vergiyi doğuran olayın Katma Değer Vergisi Kanunu 
'hükümlerine göre tespit edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde, istisnalarla ilgili olup, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda yer alan istisnaların bu Kanunun uygulaması yönünden de geçerli olduğu 
ifade edilmektedir. 

Madde 7. — Bu maddede, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine 
tabi mamullerin paket ve ambalaj büyüklükleri ile her bir paket ve aımlbalajdan 
alınacak vergi miktarları bir taiblo halinde gösterilmektedir. 

Maddede ayrıca, ödenen bu miktarların, vergi mükellefinin gelir veya kurumlar 
vergisi matrahı belirlenirken gider olarak indirileceği; buna mukabil ek vergi mat' 
rafaına dahil edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Bu madde ile Bakanlar Kuruluna, söz konusu tabloda yer alan vergi miktar
larını on katına kadar artırma, Kanunda yer alan miktarlara kadar indirme, mamul
lerin ambalaj büyüklüklerini değiştirme, mamullerin ambalaj büyüklüklerine göre alı
nacak miktarlar ile ithalat ve mal grupları itibariyle alınacak miktarları farklı
laştırma konularında yetki verilmektedir. Böylece tablo, günün şartlarına göre gözden 
geçirilerek değiştirfldbilecektir. 

Madde 8. — Bu madde ile verginin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre düzenlenen ek vergi beyannamesiyle beyan edileceği ve ek verginin 
ödeme süresi içinde ilgili vergi dairesine ödeneceği belirtilmektedir. Eğitim, gençlik, 
spor ve sağlık hizmetleri vergisine tabi olan mamuller aynı zamanda ek vergiye de 
tabi olduğundan, mükelleflere ek külfet getirilmemesi amaçlanmıştır. 

Madde 9. — Bu madde, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin, 
vergi dairelerince, tahsil edildiği ayı takip eden 1 ay içinde, Maliye ve Gümrülc 
Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba yatırılacağına ilişkindir. 

Madde 10. — Bu madde, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 
4 üncü maddesinde yer alan vergi nispetinin % 9'dan % 21'e çıkarılmasıyla ilgilidir» 

Madde 11. — Bu madde ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 
6 ncı maddesinde yer alan verginin dağılımı yeniden düzenlenmektedir. 
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Maddenin ikinci fıkrası, Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, 
muhtelif kuruluş ve fonlar arasında ne şekilde dağıtılacağına ilişkindir. 

Madde 12. — Bu madde ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki 
spor ve lüks otomobil tarifi, lüks otomobil olarak yeniden düzenlenmiştir. Spor 
otomobiller ile lüks otomobiller arasında teknik özellikler itibariyle önemli bir farklı
lığın bulunmaması ve uygulamada spor otomobil kapsamına giren taşıtların lüKs 

« otomobil kapsamına da girmesi nedeniyle pratikte herhangi bir fayda sağlamayan 
spor kelimesi bent kapsamından çıkarılmış, buna karşılık arazi taşıtları ise kapsama. 
diaibil edilmiştir. (' 

Lüks sayılan otomobil ve arazi taşıtlarının hangi derecelerde lüks otomobil sayı
lacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecektir. 

Madde 13. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sonuna 
bir fıkra eklenmiştir. Böylece motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili istisnaların yalnızca 
bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzen
lenebileceği; bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflık hükümlerinin bundan böyle 
geçersiz olacağı; ancak uluslararası anlaşma hükümlerinin sakh tutulacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 14. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde 
yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi hadleri halen Bakanlar 
Kurulu Kararları ile uygulanmakta olan miktarlara getirilmek suretiyle yeniden dü
zenlenmiştir. , 

Ayrıca, (I) sayılı tarifedeki spor ve lüks otomobiller için halen % 100 zamlı 
olarak uygulanan vergi miktarları, «spor otomobil» kavramının yeni değişiklikle «lüks 
otomobil» tanımı kapsamına girmesi nedeniyle «spor otomobil» ibaresi metinden 
çıkarılmıştır. Diğer taraftan, lüks otomobiller 3 grup halinde ele alınmış ve tarifede 
yazılı vergi miktarlarının, I inci derecedeki lüks otomobiller için 3 kat, II nci de
recedeki lüks otomobiller için 2 kat, III üncü derecedeki lüks otomobiller için ise 
1,5 kat olarak uygulanması esası getirilmiştir. 

Bunun yam sıra, (II) sayılı tarifedeki taşıtların oturma yerleri ve istiap hadleri 
ile ilgili pozisyonlar genişletilmek suretiyle taşıtların durumuna uygun bir şekilde 
vergilendirilmeleri amaçlanmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinin 
ikinci paragrafı değiştirilmiş «taşıt pulu yapıştırılması» suretiyle vergiye tabi tutuları 
(I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinin bu taşıtların 
kayıt ve tescilin yapıldığı yerin vergi dairesince Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk 
ettirilmesi ve tarh olunan verginin bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbar
name ile tebliğ olunması esası getirilmiştir. 

Diğer taraftan, vergi dairelerinin işlemleri geniş ölçüde bilgisayarlar yardımı ile 
yapılmaya başlandığı için, bu vergi ile ilgili işlemlerin ileride Türkiye genelinde bir 
veya birkaç merkezî yergi dairesinde yapılmasına imkân vermek amacı ile bu hüküm 
düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 



Madde 16. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilmiş, 
Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 
vergi miktarlarını 10 (on) kata kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 17. — Bu madde ile 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (c) bendin
deki «sivil hava vasıtaları sicil memurlar» ibaresinden sonra «motorlu taşıtlarım 
her türlü satış yeya devir işlemlerini yapanlar», ibaresi ilave edilmiştir. Böyliece, 
motorlu taşıtların her türlü devir veya satış işlemlerini yapan kişi veya kuruluşların, 
Kanunda sayılmış olsun veya olmasınlar, taşıtların her türlü satış veya devir işlem
lerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar 
vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir 
belgeyi aramaları zorunluluğu getirilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı maddenin (d) bendi ile müteakip paragraflarında yapılan 
değişiklikler ve eklemeler ile şu amaçlar güdülmüştür. 

1. Taşıt pulu yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği ispat edilemeyen taşıt
lara ait motorlu taşıtlar vergisi, ilgili bulunduğu taksite ait ödeme süresi geçtikten 
en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verginin ödenmesini sağlamak 
amacıyla TRT veya basın yoluyla yapılacak duyuru tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde ödenmediği takdirde, söz konusu taşıtların, herhangi bir işlem yapılmasına 
gerek kalmaksızın haciz edilmiş sayılacağı ve bu şekilde haczedilmiş sayılan taşıtların, 
yoklamaya yetkili memurlar tarafından trafikten men edileceği belirtilmektedir. An
cak, ilgili amme alacağı ödendikten sonra, söz konusu haciz ve trafikten men edilme 
işlemlerine derhal son verilecektir. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra trafik zabıtası veya 
yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimler sırasında, taşıtların ön 
camında taşıt pulunun bulundurulmadığının tespiti halinde, ödenmesi gereken motorlu 
taşıtlar vergisinin 1/4'ü nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği ille iki tespit ara
sında en az 15 günlük bir sürenin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Trafik zabıta-
sınca yapılan tespitler sonucunda tahsili edilen, cezaların % 20'sinin Türk Polis Teşki
latını Güçlendirme Vakfına gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

3. Yapılan değişiklikle vergi borcu, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ce
zası ödenmemiş taşıtlara ait devir veya satış işlemlerini yapanların sorumlulukları, 
açıkça belirtilmektedir. 

Ayrıca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespitine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 18. — Bu madde ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa geçici 
3 üncü madde eklenerek, halen spor veya lüks otomobil olarak kabull edilen taşıtlar 
için % 100 zamlı olarak vergilendirmeye 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam 
edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 19. — Bu madde ile Finansman Kanununun taşıt alım vergisi ile ilgili 
4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki vergi 
hadleri hailen Bakanlar Kurulu kararları ile uygulanmakta olan miktarlara getiril
miştir. 
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Ayrıca, spor ve lüks otomobiller için halen % 100 zamlı olarak uygulanan vergi 

miktarları, «spor otomobil» kavramının yeni değişiklikle «lüks otomobil» kapsamına 
girmesi nedeniyle, «spor otomobil» ibaresi metinden çıkarılmıştır. Diğer taraftan lüks 
otomobiller 3 grup halinde ele alınmış ve tarifede yazılı vergi miktarlarının, I inci de
recedeki lüks otomobiller için 3 'kat; II nci derecedeki lüks otomobiller için 2 kat; 
III üncü derecedeki lüks otomobiller için 1,5 İcat olarak uygulanması esası getirilmiştir. 

Diğer taraftan, (II) sayılı tarifedeki taşıtların oturma yerleri ve istiap hadleri ile 
ilgili pozisyonlar genişletilmek suretiyle taşıtların durumuna uygun bir şekilde vergi
lendirilmeleri amaçlanmıştır. 

Madde 20. — Bu madde ile 1318 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine «motorlu 
araç ticareti yapanlar» ibaresinden sonra,«taşıtların her türlü iktisap, ithal ve devir 
işlemlerini yapanlar» ibaresi ile birlikte bir fıkra ilave edilmiştir. Böylece taşıtların 
her türlü satış, tescil, iktisap, ithal ve devir işlemlerini yapan kişi veya kuruluşlar, Ka
nunda sayılmış olsun veya olmasın, satış, tescil, iktisap, ithal ve devire konu olan ta
şıtların satış, tescil, iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce, ilgili 
vergi dairesince düzenlenmiş taşıt alım vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi istemeye 
ve bu belgelerdeki bilgileri muhtevi listeleri, işlemlerin bitimini takip eden ayın 15 inci 
gününe kadar, ilgili vergi dairesine göndermeye mecbur tutulmuşlardır. 

Ayrıca, bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce 
işlem yapanların, ödenmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinin ödenmesinden 
mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir. Ancak, bunların öde
mek mecburiyetinde kaldıkları vergiler için mükellefe rücu hakkına sahip oldukları 
açıklanmıştır. 

Madde 21. — Bu madde ile 1318 sayılı Kanunuu 10 uncu maddesi değiştirilmiş, 
Kanunun 4, 5 ve 6 nci maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tari
felerdeki vergi miktarlarını 10 kata kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılın
mıştır. 

Madde 22. — Bu madde ile 1318 sayılı Finansman Kanununa geçici 1 inci mad
de eklenerek, otomobillerin hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağına dair gerekli 
tespitler yapılıncaya kadar, halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıt
ların bu Kanun bakımından II nci derece lüks otomobil olarak dikkate almacağı 
belirtilmiştir. 

Madde 23. — Bu madde ile 1318 sayılı Finansmao Kanununa geçici 2 nci madde 
eklenmektedir. Bu maddeye göre, otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı (münhasıran 
yük taşımaya mahsus olarak imal edilenler hariç) ve minibüslerin fabrika, bayi, ana-
bayi, yetkili satıcı, acente, satıcı ve motorlu araç ticareti yapanlar gibi, taşıtların her 
türlü satış işlemini yapanlardan fatura veya benzeri bir belgeye istinaden ilk iktisa
bında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus olmak üzere taşıt alım vergisi 
ile birlikte ayrıca 1 000 000 lira ek taşıt alım vergisi alınacağı; bu miktarı 5 (beş) 
katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu ve bu hükmün Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile uygulanacağı belirtilmektedir. Şu 
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kadar ki; Bakanlar Kurulu vergi artırma yetkisini, yurt içinde 'imal edilen taşıtlar ile 
ithal edilen taşıtlar için, ayrı ayrı veya birlikte kullanabilecektir. 

Ek taşıt alım vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri gibi vergilendirmeye 
lillişkin işlemlerde 1318 sayılı Finansman Kanunu ile Vergi Usul Kanununun taşıt alım 
vergisine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, ek taşıt alım vergisi hâsılatının Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Say
manlığında ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edil
diği ayı takip eden bir ay içinde yatırılacağı belirtilmiştir. 

Madde 24. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen bu madde ile PTT acen
talığı yapanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın gelir vergisinden müstesna 
tutulması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, PTT Genel Müdürlüğünün şube açamadığı köylerde ve küçük yer
leşim birimlerinde PTT hizmetleri, PTT acentası denilen kişilerce yürütülmektedir. 
Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ticaret erbabı kabul edilen bu kişilerin ge
nelde vergilendirme ile ilgili ödevlerini yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmamaları 
dikkate alınarak, PTT acentalığı yapanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç
lar, gelir vergisinden istisna edilmektedir. 

Diğer taraftan, bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre 
yapılacak tevkifata engel teşkil etmeyeceği maddede açıkça belirtilmektedir. 

Madde 25. — Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 18 inci madde ile PTT 
acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulduğun
dan, PTT acentalığı faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin götürü usulde vergilendirilme
lerine imkân veren Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 numaralı ben
dinin parantez içinde yer alan «PTT acentaları» ifadesi bent kapsamından çıkarıl
maktadır. 

Madde 26. — Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 18 inci madde ile PTT 
acentalarınm bu işten elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmektedir. 
Ancak, bu kazançların tamamının, vergi dışı kalmamasını ve nihai olarak vergilen
dirilmelerini sağlamak amacıyla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine ekle
nen bir bent ile bu kazançlar üzerinden tevkifat yapılması esası getirilmektedir. Bir 
Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu kazançlar için özel bir tevkifat nispeti getiril
mediği takdirde, PTT acentaıları komisyon bedelleri üzerinden, Gelir Vergisi Kanu
nunun 94 üncü maddesinde yazılı olan % 25 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi 
tutulacaklardır, 

Getirilen hükme göre, PTT acentalarınm komisyon bedelleri üzerinden yapılacak 
tevkifat, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

1.1.1988 tarihi ile Kanunun yayımı tarihi arasında elde edilen komisyon bedelleri 
üzerinden herhangi bir vergilendirilme yapılmayacaktır. 

Madde 27. — Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 29 uncu madde ile PTT 
acentalığı işi yanında başka faaliyetleri de bulunan ve gerçek usulde vergilendlirilen 
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mükelleflerin bir defaya mahsus olmak üzere götürü usule geçmelerine imkân veril
mektedir. Ancak bu mükelleflerin götürü usule geçebilmeleri için, PTT acentalığı 
dışındaki diğer işleri dolayısıyla 31.12.1988 tarihi itibariyle götürü usule tabi olmanın 
genel ve özel şartlarını taşımaları ve 31.3.1989 günü mesai saati bitimine kadar bağlı 
bulundukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Bu kişiler, 1988 yılında gerçek usulde vergilendirilmeye devam edileceklerdir. 

Madde 28. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinin ikinci 
fıkrası değiştirilmektedir. 

Değişiklikten önceki fıkrada, Maliye 'Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri ve 
Gelirler Kontrolörlerinin her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haiz olduklan 
belirtilmekte, bunlar arasında Bakanlar Kurulunun 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı 
Kararı ile hukukî yapılan oluşturulan Stajyer Gelirler Kontrolörleri yer almamaktadır. 

Sözü edilen fıkrada yapılan değişiklikle, yarışma, sınavı ile alınan Stajyer Gelirler 
Kontrolörlerine de inceleme yetkisi verilmektedir. 

Böylece, bir taraftan vergi denetim gücü artırılmakta, diğer taraftan da bu ele
manların daha iyi yetiştirilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 29. — Bu madde ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ek 13 üncü madde 
ilave edilmekte ve bu maddenin 1 inci bendinde Vergi Kanunlarının uygulanması, Ge
lir İdaresinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Maüye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatının geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 'personelinin daha etkin ve verimli çalıştırılmasını sağla
mak gayesi ile T.C Ziraat Bankası nezdinde Gelir İdaresini Geliştirme Fonu adı al
tında bir Fon kurulduğu belirtilmektedir. 

Maddenin 2 nci bendinde, 1 inci bent ile kurulması öngörülen Fon'un kaynak
larının nelerden oluşacağı ifade edilmektedir, 

Aynı Maddenin 3 ve 4 üncü bentlerinde, Fon'un kullanım yerleri ve özellikle Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının yurt dışı kadrolannda görevli personeli hariç, diğer per
soneline ödenmesi öngörülen ek ödeme tutarları ve bu ek ödemenin yapılmasına iliş
kin hükümler yer almaktadır. Ayrıca, normal mesai saatleri içerisinde daire dışında 
çalışılması halinde, daire dışında çalışan personele yapılacak ödemeye ilişkin düzenle
me getirilmekte ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı personelinden vergi incelemesine yet
kili olanlar ile Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılan 
personele 'Bütçe Kanunları ile yaptırılan fazla mesaiye ilave olarak ek fazla mesai 
yaptırılması halinde bu personele ödenecek söz konusu mesai karşılığının azamî sınır
ları belirtilerek Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

5 inci bent ile bu Fon'dan yapılacak harcamaların 1050, 2886 sayılı Kanunlar ile 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine, ayrıca yine bu harcamalann 832 
sayılı Kanunun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi olmadan ya
pılacağına üişkin esaslar getirilmektedir. 
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Madde 30, — Madde ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 
38 inci maddesi ile eklenen geçici 15 inci maddeden sonra gelmek üzere geçici 16 ncı 
madde ilave edilmektedir. 

Madde 31. — Mükelleflerce, postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemeler 
muayyen sürelerde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilmediğinden, mükellefler borçla
rını ödedikleri halde cebrî takibatla karşılaşabilmekte ve bu durum mükelleflerin haklı 
şikâyetlerine neden olmaktadır^ 

6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan fıkralarda bu gecikmeyi önleyici 
hükümler getirilerek, mükelleflerin bu şikâyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 32, — 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan bu değişiklikle, 
vadesinde ödenmeyen amme alacağına ilk bir aylık müddet için |% 10, ikinci, üçüncü, 
dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için >% 7, müteakip her ay için |% 5 olarak halen 
Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulanmakta olan gecikme zammı nispetleri, Kanun mad
desi haline getirilmiş; 500,— TL. olan gecikme zammı asgarî miktarı 1 000,— TL.'na 
çıkarılmış; ayrıca gelişen ekonomik ve malî şartlara göre, gecikme zammı nispetlerinin, 
bu nispetlerin yarısına kadar artırılması; bu nispetlerin j % 30'una kadar indirilmesi ve 
gecikme zammı asgarî miktarının 10 katına kadar artırılması konularında Bakanlar 
Kuruluna yetki tanınmıştır. Böylece, ilk ay için % 10 olan gecikme zammı nispeti % 15 
nispetine çıkarılabilecek veya (% 3 nispetine indirilebilecektir. Bu suretle banka faiz 
oranları karşısında borç ödemede zorlayıcı etkinliğini kaybetmekte olan gecikme zam
mı nispet ve asgarî miktarının, gelişen ekonomik ye malî şartlara göre tespit edilebil
mesi amaçlanmıştır. 

Madde 33. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin 6309 sayılı 
Maden Kanunu hükümleri paralelinde düzenlenmiş bulunan «III - Maden arama ruh
satnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları» bölümünde yer alan harç tari
fesinin, 6309 sayılı Kanunun 3213 sayılı Maden Kanunu ile yürürlükten kaldırılması 
sonucunda ortaya çıkan problemlerin giderilmesi maksadıyla yeniden düzenlenmesi ih
tiyacı hâsıl olmuştur. 

İlgili bölümde yapılan değişiklikle tarifedeki işlem ve belgelerin 3213 sayılı Kanun
da yer alan işlem ve belgelere intibakı sağlanmış, ayrıca, evvelce harca tabi olmayan ma
den arama ruhsatname talepleri ile ön işletme ruKsatnameîerıinin harç kapsamına alın
ması amaçlanmıştır. 

Madde 34. — Bu madde, bu Kanunun 9, 11 ve 23 üncü maddelerine göre vergi 
dairelerince, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir özel hesaba 
yatırılan eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, akaryakıt tüketim vergisi ye 
ek taşıt alım vergisi paylarının, Millî Eğitim GençliR ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı arasında ne şekilde dağıtıma tabi tutulacağına ilişkindir. 

Bunun yanısıra, Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile her bir Bakanlığa verilen pay, 
kendi içinde, 20 puana kadar artırılabilecek veya indirilebilecektir. Böylece, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığımn j % 60 olan payı, en az ;% 40'a indirilebilecek, en çok ise 
<fo 80'e çıkarılabilecektir, öte yandan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğımn !% 40 olan 
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payı İse en çok % 60'a çıkarılabilecek, en az % 20'ye indirilebilecektir. Bu şekilde, bir 
Bakanlıkda indirilen pay kadar diğerine ilave yapılmış olacaktır. 

Madde 35. — 1318 sayılı Finansman Kanununda yapılan değişiklikle yetki maddesi 
Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlendiğinden, «Ek Madde» yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Madde 36. — Bu maddede, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 
ncı maddesi ile ilave edilen 'Mükerrer Madde 415'in, bu Kanunun yürürlük tarihi itiba
riyle yürürlükten kalkacağı ifade edilmektedir. 

Madde 37. — Yürürlük maddesi olup, Kanunun 1.-11 inci maddelerinin yayımı 
takip eden aybaşında; 13, 14 ve 16 ncı maddelerinin 1.7.1988 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde; 24 ve 25 inci maddelerinin 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde ve diğer maddelerinin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini 
amirdir. 

Madde 38. — Yürütme maddesi olup, Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tara
fından yürütüleceğini belirtmektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26 . 2 . 198% 

Esas No.: 1/395 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET -MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 15.12.1988 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevkedilen ve başkanlıkça Komis
yonumuza havale edilen «Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası 
İle 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amine Alacaklarının Tahsil Ulsulü Hakkında Kanun ve 
492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hüküm
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 24 - 26 Şubat 1988 tarihlerin
de yaptığı 7, 8, ve 9 uncu birleşimlerde Maliye ve Gümrük Bakam ile Devlet Planla
ma Teşkilatı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 

Komisyonumuzda tasarının içeriği bakımından getiriliş şeklinin hatalı olduğu çün
kü yeni bir vergi ile birbiri ile ilgisi bulunmayan yedi vergi kanununda değişiklik yapıl
masını öngördüğü, oysa önemleri göz önüne alındığında, bu değişikliklerin her biri
nin ayrı bir tasarı halinde getirilerek görüşülmesinin gerektiği; tasarıda öngörülen Akar
yakıt Tüketim VergMnde yapılan artışın enflasyonu olumsuz olarak etkileyeceği, tasarı 
ile getirilen Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin dolaylı vergilerin daha 
da artmasına yol açacağı ve vergi adaletinin dar gelirliler aleyhine 'bozulmasına sebep 
olacağı; lüks otomobil ayırımında çeşitli hatalar olabileceği, mevcut uygulamanın ko
runmasının daha doğru olacağı; ek taşıt alım vergisin'in gereksiz olduğu, yeni vergi ile 
amaçlanan gelirin mevcut 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçe
vesinde sağlanabileceği; sağlık ve eğitim konularında kullanılmak üzere temini düşü
nülen kaynağın yeni bir vergi getirmek yerine mevcut vergi kaçağının önlenmesi ha
linde daha kolay temin edilebileceği, kal'dıki tasarıyla öngörülen kaynağın gerçekçi ol
madığı gibi eleştiriler yanında memleketimiz açısıridan büyük önem arzeden sağlık ve 
eğitim meselelerinin hallinde tasarıyla getirilen «Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz
metleri Vergiisi»nin büyük ölçüde yardımcı olacağı; günün ekonomik koşullarına uy
gun olarak 'bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasının zorunlu hale geldiği; do
laylı ve dolaysız verginin hangisinin adaletli hangisinin adaletsiz olduğu yolunda öteden 
beri bazı iddiaların olduğu, ekonomik şartlara göre bu konularda gerekli dikkatin her 
zaman gösterildiği, böylesine önemli konulara ilişkin sorunların halledilmesi göz önüne 
alındığından tasarı ile tespit edilen miktarların özenle tespit edi'Miği, tasarıda öngörülen 
kanun değişikliklerinin aynı niteliği ihtiva ettikleri için birlikte getirildikleri ve bir
likte mütalâa edilmelerinin de son derece faydalı ve sağlıklı öldüğü ifa'de edilmiştir. 

Yukarıda değinilen konularda açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgiler verildikten sonra 
maddelere geçilmeden önce, Tasarının Anayasamızın bütçenin hazırlanması ve uygu-
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Ianmasına 'ilişkin 161 inci maddesine aykırı olduğu, zira, «Devletin ve Kamu İktisadî Te
şebbüsleri dışındaki Kamu Tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır.» Hük
müne rağmen, tasanda belirtilen verginin bir bölümünün fon bütçesine devredilmesi ile 
bu hükmün çiğnendiği, ayrıca tasan ile kurulan «Gelir idarelerini Gelişitlirme Fonu»nda 
toplanacak olan paradan Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline fazla ödeme yapıl
masının, Anayasamızın eşitlik ilkesine ilişkin 10 uncu maiddelsine aykırı olduğu gerek
çesi ile verilen bir önerge görüşülerek rdddoîunmuş ve maddelere geçilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

lasannın 2 nci maddesi her türlü alkolsüz içkileri de {su, soda, sade gazoz, mey
veli gazoz, ve meyve suları hariç) kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş; 

Tasarının 7 nci maddesindeki tablonun 1 inci sırasında yer alan filtresiz sigaralar 
vergi dışı bırakılmış, 3 üncü sırasında yer alan tütünlere ilişkin hükümde tatlı sert tü
tünler vergi dışı bırakılmış 7 nci ve 13 üncü sıralarda yer alan içkilerin vergi m'iktar
lan artırılmış, 17 nci sırada yer alan ispirtoların vergi miktarları indirilmiş, ispirto dök
meden litre başına alınacak vergi miktarı 250 lira olarak belirlenmiş,.2 nci maddede ya
pılan değişikliğe paralel olarak «her türlü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, mey
veli gazoz ve meyve suları hariç)»den alınacak vergi miktarı belirlenmiş ayrıca, çizgi al
tında tabloda belirtilen ambalaj büyüklükleri dışında kalan mamul cinslerinde; bir litrenin 
altında ve üstündeki ambalajlar için bu miktar ve birimler esas alınmak suretiyle hesap
lama yapılacağına ilişkin bir dip not konulmuş; 

1318 sayılı Finansman Kanununun 29.'M .1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 2 nci 
3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile değiştirilen 4 üncü 5 inci ve 6 nci maddelerdeki tarifelerin 
değiştirilmesini öngören çerçeve 19 uncu maddedeki II sayılı tarifenin (A) ve (B) bölüm
lerinin 1 ve 2 nci sıralarında yer alan miktarlar tasarı ile öngörülen vergi miktarlarının 
tarife ile bir bütünlük teşkil etmesi baikımın'dan halen alınmakta olan vergi m'iktarlan 
da göz önünde tutularak yeniden düzenlenmiştir. 

Dar mükelleflerin (kurumlar dahil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla ikti
sap ettikleri menkul kıymetleri ve 'iştirak hisselerini elden çıkarmalannda, kur farkla
rından doğan değer artışları, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri uya
rınca, kendiliğinden vergi matrahıma dahil olmaktadır. Bu durumda bu mükelleflerin, 
döviz cinsinden getirdikleri nakdî ve ayni sermayede, dövize dayalı bir artış olmadığı hal
de, vergiye tabi kazançları doğmaktadır. Bu durum, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
gelmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu madde ile yabancı sermayenin Türkiye'tie yatırım yapmasını teşvik etmek ama
cıyla, geri dönüşlerinde sermaye değer artış kazançları üzerinden ödeyecekleri verginin, 
yabancı para cinsinden gerçek baza dayandırılması amacıyla, Tasanya yeni 26 nci ırid-
de ilave edilmiştir. <" 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin sonuna bu madde ile ek
lenen fıkraların uygulaması halen yürürlükte bulunan hükümler de göz önünde tutul
mak suretiyle; 
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1. Türkiye*ye yabancı para getirerek, menkul kıymet veya işitürak hissesi iktisap 
elden dar mükelleflerin (kurumlar dahil), tou kıymet veya hisseleri elden çıkarmaları ha
llinde, kur farklarından doğan değer artışı kazançları vergilendirilmeyecektir. Menkul 
kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşanların faaliyetlerinde ise kur farklarından 
doğan kazançları vergilendirilecektir. 

2. Türkiye'ye aynî sermaye getiren dar mükellefler, bu aynî sermayeleri karşılığın
da iktisap ettikleri menkul kıymet veya iştirak hisselerini elden çıkardıklarında, aynî 
sermayenin menkul kıymet veya İştirak hissesine dönüştüğü tarihten itibaren hesaplanan 
kur farklarından dolayı vergiye tabi olmayacaklardır. 

3. Türkiye'de tam mükellef kurum statüsünü haiz iş ortaklığına, dar mükellef ku
rumlan tarafından amortismana tafta iktisadî kıymetlerin iştirak hissesi olarak konul
ması ve bu iş ortaklığının tasfiyesi sonucunda, bu kıymetlerin sözkonusu ortaklarca tek
rar yurt dışına götürülmesi mümkün bulunmaktadır, İş ortaklığının tasfiyesi sırasında, 
İşletmede mevcut safbit kıymetlerin iştirak hissesi sahiplerine verilmesi, diğer bir anla
tımla istetmeden çekilmesi durumunda, işletmenin (tasfiye kâr - zararının hesabında, 
çöküşler emsal bedeli ile değerlendirilerek kâr - zarar tespit edilecektir. Ancak, işletme
ye iştirak hissesi olarak konan sabit kıymetlerin dar mükellef kürüm tarafından geri alın
ması ve yurt dışına götürülmesi halinde, dar mükellef kurumun sermaye değer artışı ka
zancının hesaplanmasında iktisadî kıymetlerin işlenmeye konuluiş tarihindeki kura göre 
hesaplanan değeri ile geri alınış tarihindeki kura göre hesaplanan değeri arasındaki fark 
dikkate ahnmayacaktır. Böylece, dar mükellef kurumun Türkiye'ye getirdiği iktisadî 
kıymetler karşılığında iktisap ettiği iştirak hisselerini elden çıkarması dolayısıyla he
saplanan kur farkından doğan kazanç, sermaye değer artışı kazançlarının vergilendiril
mesinde dikkate alınmamış olacaktır. 

4. Yabancı sermaye mevzuatına göre, Türkiye'de ticarî faaliyette bulunan dar 
mükellefler (kurumlar 'dahil), bu faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kârlarla veya yurt
dışından getirdikleri nakdî veya aynî sermayeler karşılığında iktisap ettikleri menkul 
kıymetleri veya iştirak hisselerini elden çıkarmaları halinde, bu hükümden yararlana
mayacaklardır. 

5. Dar mükellefiyete tabi kurumların, iktisap ettikleri menkul kıymetleri elden 
çıkarmalarından doğan kazançlar bundan böyle, şimdiye kadar olduğu gibi tümüyle de
ğil; fakat yukarıda belirtilen unlsurlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ancak, dar 
mükellef kurumun Türkiye'de elde ettiği gelir, münhasıran maddede bahsedilen değer 
artışı kazancından ve menkul sermaye iradından ibaret olmadığında;, bir başka ifade 
ile Türkiye'de ticarî, zirai, serbest meslek kazancı gibi başka gelir unsurları kendini gös
terdiğinde, menkul kıymet satışından doğan değer artışı kazancının hesabında, kur fark
ları da kazancın tespitinde dikkate alınacaktır. 

64 Dar mükellef gerçek kişilerin sahip oldukları menkul kıymetleri, menkul kıy
met alım satımına yetkili bankalar, aracı kurumlar Veya botisa komisyoncuları aracılığı 
ile elden çıkarılmaları halinde, elde edecekleri değer artışı kazançları, Gelir Vergisi Ka
nununun geçici 27 nci maddesi hükmü gereğince vergUendirilmemektedir. Bu nedenle 
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dar mükellef gerçek kişiler, yurt dışından getirmiş oldukları nakdî veya aynî sermaye 
karlılığında İktisap ettikleri menkul kıymetleri, 'bankalar, aracı kurumlar ve borsa ko
misyoncuları aracılığı ile elden çıkarmaları halinde, bu maddede yazılı şartlarla sınırlı 
olmaksızın, 31.12.1993 tarihine kadar vergilendirilmeyeceklerdir. 

7„ Dar mükellef gerçek kişilerin yurt dışından getirmiş oldukları nakdî veya aynî 
alermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetleri, 1 yıl geçtikten sonra elden çı
karmaları halinde elde edecekleri değer artışı kazançları, Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 80/2 nci maddesi hükmü gereğince vergilendirilmemektedir. Bu nedenle dar mü
kellef gerçek kişiler, yurt dışından getirmiş oldukları nakdî veya aynî sermaye karşılı
ğında iktisap ettikleri menkul kıymetleri 1 yıl geçtikten ısonra elden çıkarmaları halinde, 
bu maddede yazdı şartlarla sınırlı olmaksızın tgelir vergisine tabi olmayacaklardır. 

8, Tam mükellef kurumların iştirak hisselerin'in satışından elde ettikleri kazançların 
taimamının sermayeye eklenmesi halinde, sermayeye eklenen bu kazançlar 31.12.1989 
sonuna kadar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu nedenle tam mükellef 
kurumlar, yurt dışından temin etmiş oldukları döviz kredileri ile Türkiye içinde iktisap 
ettikleri iştirak hisselerini elden çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançları sermayeye 
ekledikleri takdirde, bu maddea*e yazılı şartlarla sınırlı olmaksızın, Kurumlar Vergisi 
Kanununun geçici 10 uncu maddesinden yararlanabilecekler ve bu kazançları dolayısıy
la vergilendirilmeyeceklerdir. 

Tasarı metnine yeni eklenen 26 ncı madde ile paralellik sağlamak amacıyla 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 30 uncu madde eklenmesini öngören yeni bir mad
de 29 uncu madde olarak eklenmiş, 

1213' sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin sonuna sahte veya muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullananların, kanunla kurulmuş meslekî ku
ruluşlarına ıbildMlmesine imkân tanıyacak ve bu bildirime ilişkin usul ve esasların Ma
liye ve Gümrük Bakanınca tespitini öngören bir hüküm, Çerçeve 30 uncu madde olarak 
eklenmiş; 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasından sonra gel
mek üzere, tevkif yoluyla alınan verginin kayba uğramaması amacıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, müteselsil sorumluluk konusunda ek yetkiler verilmesine ilişkin bir hü
küm yeni çerçeve 31 inci madde olarak eklenmiş; 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeli «III - Maden arama ruhsatna
meleri, işletme sruhsatnalmeleri, işletme imtiyazları» bölümünü değiştiren Çerçeve 33 ün
cü madde günün şartlarına uygun hale getirilmek amacıyla artırılmış ve 37 nci madde 
olarak? 

492 sayılı Harçlar Kanununun (8) sayılı tarifenin «IV - Meslek erbabına verile
cek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar» bölümünün 15 ve 16 ncı bent
lerindeki miktarları artıran yeni bir madde 38 inci madde olarak; 

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde yer alan «on katma 
kadar» ibaresini günün şartlarına uygun hale getirmek amacıyla bir kat artıran yeni bir 
madde 39 uncu madde olarak; 
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34 üncü madde, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinin daha süratli yüriMile-
humesini temin gayesi ile bazı idarî kolaylıklar sağlayacak şekilde 40 inci madde ola
rak yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 inci maddeleri ile tasarıya yeni eklenen madldeler nedeni ile 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
35, 36 acı maddelerle yürürlük ve yürütmeye ilişkin 37 ve 38 inci maddeler 27, 28, 32, 
33, 34, 35, 3'6, 41, 42, 43 ve 44 üncü maddeler olarak aynen kabul ediilmiş'tir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 

Sözcü 
İsmail Şengün 

Denizli 
Üye 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 

Üye 
İbrahim Demir 

Antalya 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Fenni Islimyeli 

Balıkesir 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

ü y e 
Muzaffer Arıcı 

Denıizîi 
Üye 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Üye 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
(Muhalefet şerhim ekli.) 

Başkanvekili 
İlhan Aşkın 

Bursa 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Üye 
Nihat Türker 

Afyon 

üye 
Hazım Kut ay 

Ankara 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Seven 

Bilecik 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 
(Bazı maddelere muhalefet şerhim ektedir.) 

Üye 
Togay Gemalmaz 

Erzurum 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 
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Üye 
H. Orhan Ergüder 

îstanbul 

Üye 
Hüsnü Okçuoğlu 

îstanbul 
(Muhalefet şerhi ektedir.) 

Üye 
N. Kemal Zeybek 

İstanbul 

Üye 
Birgen Keleş 

İzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Saffet Sert 

Konya 
Üye 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Birsel Sönmez 
Niğde 
Üyö 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Ali Topuz 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir.) 

Üye 
Kemal Anadolu 

İzmir 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

Üye 
S. Halil özsoy 

Kayseri 

Üye 
Onur Kumbaracıbası 

Kocaeli 
(Karşı oy yazım eklidir.) 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
Üye 

Mahmut öztürk 
Niğde 

(Muhalefet şerhim eklidir.) 
Üye 

Şakir Şeker 
Sivas 
üye 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(İmzada bulunamadı) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. 1/395 Esas No. da kayıtlı kanun tasarısının 29 uncu maddesi ile, 12.11.1987 
tarih ve 19632 sayuh Resmî Gazetede yayımlanan, 1986/5 Esas 1987/7 Karar sayılı 
Anayasa Mahkemesi kararı ile 12.5.1988 tarihinde yürürlükten kalkacak olan «Vergi 
İdaresini Geliştirme Fonûi» nun isim değiştirilerek yeniden kurulması ilgili Anayasa 
Mahkemesi kararında da belirtildiği gibi, Anayasanın 128, 160, 161, 163, 165 inci 
maddelerine aykırıdır. 

2. Kanun tasarısının 9, 11, 23 ve 34 üncü maddeleri vergi gelirlerinin büyük bir 
bölümünün fonlara aktarılmasını ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kaydedilmesini hük
me bağlamakta, Fona aktarılan vergi gelirlerinin kullanımını ilgili bakanlıkların tali
matlarına bırakmakta, ilgili iki bakanlığa bu yasa tasarısı ile aktarılan vergi gelirleri
nin bu iki bakanlığa taksimi ile ilgili oranları değiştirme konusunda Bakanlar Ku
ruluna yetki vermektedir. Bu hususlar Anayasanın 161 inci maddesine aykırılık arz 
etmektedir. 

3. Kanun tasarısının 29 uncu maddesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı kadrola
rında bulunan personele, öteki Devlet personeline oranla ayrıcalıklar getirmektedir. 
Devlet personelinin geçim koşullarını iyileştirmek için ücretlerinin artırılmasında ke
sinlikle zaruret vardır. Ancak, bunu yaparken, Devlet personeline ayrıcalık tanınması, 
Anayasanın 10 uncu maddesinde belirtilen «Eşitlik İlkesi» ne aykırılık taşımaktadır. 

4- Kanun tasarısına komisyondaki müzakereler sırasında Millet Meclisi İçtü
züğünün 36 ncı maddesine aykırı olarak yeni maddeler ilave edilmiştir. Bu madde
lerle ilgili olarak yeterli inceleme fırsatı veriılmeden alelacele aynı oturum içinde mad
delerin karara bağlanmış olmasını, Komisyonun çalışma ciddiyeti ile bağdaştırmak ve 
böylesine emrivakilere boyun eğmek mümkün değildir. 

Bu nedenlerle 1/395 Esas No.*da kayıtlı Kanun Tasarısının tümüne muhalefet 
ediyoruz. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Ali Topuz 
İstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kemal Anadol 
İzmir 

Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisinin ihdası lile 3074 sayılı Akaryakıt Tü
ketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıfar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu, 193 sayıllı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil1 Usûlü 'Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harç
lar Kanununda Değiş/ilklilkler Yapılması ve bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısına aşağıdaki sebeplerle ınuhalif olduğumuzu beyan ederiz. 

L Tasarı, Devletin Konsolide Bütçe nizamını, etkinliğini, birliğini bozmaktadır. 

2. Tasarı ile vergi gelirlerinin bir bölümü, tahsisi varidat yoluyla; bazı bakan-
lıklara tahsis edilmekte, bir kısmı çeşitli fonlara aktarılmaktadır. 

3. Tasarı 'ile tüketicilere 700 mıüyar lira civarında ek vergi yükü getirilmekte
dir. Hergün artan hayat pahalılığına, yemi zamlara, bir de yerni vergiler eklenmek
tedir. Vatandaşın bu yüke tahammülü kalmamıştır. 

4. Vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle, vasıtalı vergilerin kamu gelirleri 
içindeki payı yükselmektedir. 

Tasarının bütün hükümleri verginin basitlik, kolaylık, verıimlilıik, elastikiyet, ada
let ilkelerine aykırıdır. 

Pahalılığı artıracaktır. 
5. Tedvin tarzı, tekniği itibariyle tasarı acele hazırlanmıştır. 
6. Hükümet, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri ile, dik nazarda yıllık 

700 milyar lira civarında olan, ama hükümete tanınan yetkilerle katlanacak vergileri 
maskelemeye çalışmaktadır. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerine, Devletin Konsolide Bütçesinden1 daha fazla öde
nek ayrılmasını olumlu karşılarız, ancak bu adaletstiz, yeni vergilerle değil, harcama
larda yapılacak tasarruflarla, vatandaşa yeni külfet getirmeden karşılanmalıdır. 

Aykon Doğan Mahmut Öztürk 
İsparta Niğde 

İbrahim. Demir Sümer O rai 
Antalya Manisa 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Eğitim, Gıençliik, Spor ve Sağhık hizmetleri vergisinin 7 nci maddesindeki 
tahlo adil değildir. İthal filtreli sigaınaya 100 TL. vergi ıkonulurken Pipo tütünlerine 
40, purolara 80 TL. konulması, 35 O. rakıya 200 TL. 70 Cl. rakıya 400 TL. (konulur
ken şampanyaya 200 TL., viskilere 400 - 800 TL. 'konulması vergi mıilktarı ile bir gişe 
fiyatlarının yüzdelenmesi mukayesesinde büyük bir adaletsizlik olduğu görülür. Ka
nuna 'itirazım olmadığı halde bu konudan mik'tarlardaJki adaletsizliğe karşıyım. 

2. 1318 isayılı Fiınamsman Kanununun taşıt alım vergl;si ile ilgili hükümlerinde 
değişiklik yapan 19 uncu madde son fıkrasında lüks otomobillerin birinci, ikinci, 
üçüncü derece şeklinde derecelere ayrılması, bu tarifi yapacakların yanılgıya düşebi
lecekleri kanaati ile sınıflandırma yerine lüks otomobillerin 'isimlendirilmesi ve isim
leri karşısına vergilerinin yazılması suretiyle hazırlanacak listenin daha adiıl olacağı 
kanaati ile karşıyım. 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili değiş/kliği içeren 28 madde stajyer ge
lirler kontrolörlerine de vergi inceleme yetkisi vermektedir. Bu Kanunda yapılan de-
ğişiklikliğin diğer kanunlara da emsal gösterilerek stajyer unvanlıların yetki ve görev
lendirilmesi istekleri ve bunun sonucu huikuık sisteminin zedeleneceği kanaatindeyim, 
karşıyım. 

Ünay Akkaya 
Çorum 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayüı 
Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Saydı Vergi Usul Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının TahsU Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitini, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinin 
daha iyi yürütülebilmesi 'için ilave kaynaklar temün etmektiir. 

Konu 

MADDE 2. — Her türlü alkol ı(fuzöl yağı dahil) ve alkollü içkiler ile tütün ve tü
tün mamullerinin teslimi ve ithalatı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine 
tabidir, 

Teslim ve Teslim Sayılan Haller 

MADDE 3. — Teslim ve teslim sayılan haller, 3065 sayüı Katma Değer Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre belirlenir. 

Mükellef 

MADDE 4. — Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, ver
giye tabi mamulleri 'dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır. 

Vergiyi Doğuran Olay 

MADDE 5. — Vergiyi dtağuran olay, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre tespit edilir. 

İstisnalar 

MADDE 6. — 3065 sayüı Katima Değer Vergisi Kanununda yer alan liısttilsnalar, 
bu Kanunun uygulaması yönünden de geçerlidir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Saydı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Saydı 
Finansman Kanunu, 193 Saydı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkmda Kanun ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitim, Gençük, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi 

Amaç 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Konu -

MADDE 2. — Her türlü alkol (füzel yağı dahil) \e alkollü içkiler ile her türlü al
kolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç); tütün ve 
tütün mamullerinin teslimi ve ithalatı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergi
sine tabidir. 

Teslim ve Teslim Sayılan Haller 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef * 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Vergiyi Doğuran Olay 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar ' 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Miktarlar 

MADDE 7. — Eğitim, gençlik, spor ve sağlık 'hizmetleri vergisi aşağıdaki miktar
larda alınır. 

Miktar 
Mamulün Cinsi Birimi (TL.) 

1.- Dahilde üretilen filtreli ve filtresiz 
sigaralar 

2. ÎChal edilen filtreli ve filtresiz siga
ralar 

3. Tütünler (tömlbeki ve pipo tütün
leri dahil), enfiye 

4. Purolar 

5. Biralar 

6. Şaraplar 
Sofra şarapları, kalite şaraplar (tat
lı şaraplar dahil) 
Dökme şarap 
Köpüklü şaraplar ve kınakına şa
rabı 

7. Şampanyalar 
8. Rakılar 

9. Votkalar 

10. Kanyaklar 

11. Cinler 

12. Vermutlar 
» 

13. Viskiler 
» 

14* Likörler 

1 Pakel 

1 Paket 

1 Paket (25 - 50 gr.) 
5 - 10 adet 
(Her 10 adet fazlası (için 
80 TL. ilave olunur.) 
1 Şişe (30 - 50 el.) 
1 Şişe (51 - 100 el.) 
1 Litre 

1 Şişe (35 - 70 el.) 
1 Şişe (71 - 100 el.) 
1 Litre 

1 Şişe (40 - 80 el.) 
1 Şişe '(70 el.) 
1 Şişe (35 el.) 
1 Şişe (70 el.) 
1 Şişe (35 el.) 
1 Şişe (70 - el.) 
1 Şişe (35 - 50 el.) 
1 Şişe (51 - 70 el.). 
1 Şişe (35 ol.) 
1 Şişe (3'6 - 70 el.) 
1 Şişe (70 ol. den daha yukarı) 
1 Şişe (70 el.) 
1 Şişe (70 el. den daha yukarı) 
1 Şişe (70 el.) 
1 Şişe (70 el. den daha yukarı) 
1 Şişe (50 ol.) 
1 Şişe (51 - 75 el.) 
1 Şişe (75 el. den daha yukarı) 

40 

100 

40 
80 

10 
20 
20 

20 
40 
40 

100 
200 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
600 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
600 
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Miktarlar 

MADDE 7. — Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi aşağıdaki mik
tarlarda alınır. 

Mamullün Cinsi 

.1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Dahilde üretilen filtreli sigaralar 
İthal edilen filtreli ve filtresiz si
garalar 
Tütünler (tömbeki ve pipo tütün
leri , dahil, tatlı sert tütünleri ha
riç), enfiye 
Purolar 

Biralar 

Şaraplar 
Sofra şarapları, kalite 
şaraplar (tatlı şaraplar dahil) 
Dökme şarap 
Köpüklü şaraplar ve kınakına şarabı 
Şampanyalar 
Rakılar 

» 
Votkalar 

» 
Kanyaklar 

» 
Cinler 

» 
» 

Vermutlar 
» 

Viskiler 
» 

Likörler 
» 
» 

Birimi 

1 Paket 

1 Paket 

1 Paket (25 - 50 gr.) 
5 - 10 adet 
(Her 10 adet fazlası için 80 TL. 
ilave olunur.) 
1 şişe (30 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 100 el.) 
1 litre 

1 şişe (35 - 70 el.) 
1 şişe (71 - 100 el.) 
1 litre 
1 şişe (40 - 80 el.) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (35 - 50 el.) 
1 şişe (51-70 el.) 
1 şişe (35 el.) 
1 şişe (36 - 70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (50 el.) 
1 şişe (51 - 75 el.) 
1 şişe (75 cl'den daha yukarı) 

Miktar 
(TL.) 

40 

100 

40 
80 

10 
20 
20 

20 
40 
40 

100 
250 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
200 
400 
600 
200 
400 
400 
800 
200 
400 
600 
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15. 

16. 

17. 

Mamulün cinsi 

Romlar 
» 

Diğer alkollü içkiler 
» » > 
> » > 

İspirto, 

İspirto dökme (saf, sanayi, yakı-
lacak cinsler 'ile füzel yağı dahil) 

Birimi 

1 Şişe (75 el.) 
1 Şişe (75 el. den daha yukarı) 
1 Şi$e (35 - 50 el.) 
1 Şişe (5! - 70 el.) 
1 Şişe (70 el. den daha yukarı) 
1 Şişe (35 - 50 el.) 
1 ŞiŞe (51 - 100 el.) 

Miktar 
(TL.) 

400 
600 
200 
400 
600 
200 
400 

Bu madde uyarınca ödenen miktarlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespi
tinde gider olarak nazara alınır; ek verginin matrahına dahil edilir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tabloda yer alan miktarları on katına kadar artırma
ya; Kanunda yer alan miktarlara kadar İndirmeye; mamullerin amlbalaj büyüklüklerini 
değiştirmeye; mamullerin ambalaj büyüklüklerine göre alınacak miktarlar ile ithalat ve 
mal grupları İtibariyle alınacak miktarları farklılaştırmaya yetkilMir. 

Beyan, ödeme Yeri ve Zamanı 
MADDE 8. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre düzenllenen ek vergi beyannamesi ile beyan 
edilir ve bu verginin ödeme süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenir. 

Verginin Dağılımı 

MADDE 9. — Vergi daireleri, eğitim,' gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergici 
hâsılatımın tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir 
hesaba, bu Bakanlıkça beMrlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği 'ayı takip eden 
bir ay (içinde yatırırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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Mamulün cinsi Birimi 

1 şişe (75 el.) 
1 şişe (75 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (35 - 50 el.) 
1 çişe (51 - 70 el.) 
1 şişe (70 cl.'den daha yukarı) 
1 şişe (35 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 100 el.) 

1 litre 
1 şişe (30 - 50 el.) 
1 şişe (51 - 100 el.) 

Miktar 
(TL.) 

400 
600 
200 
400 
600 
100 
250 

250 
10 
20 

15. Romlar 
» 

16. Diğer alkallü içkiler 
» » » 
» » » 

17. İspirto 
» 

İspirto dökme (saf, sanayi, yakıla
cak cinsler ile füzel yağı dahil) 

18. Her türlü alkolsüz içkiler 
(Su, soda, sade gazoz, meyveli 
gazoz, ve meyve suları hariç) 1 litre 20 

Yukarıda belirtilen ambalaj büyüklükleri dışında kalan mamul cinslerinde; bir 
litrenin altında ve üstündeki ambalajlar için, bu miktarlar ve birimler esas alınmak 
suretiyle hesaplama yapılır. Litre bedelinin hesabında pozisyondaki en büyük ambalaj 
esas alınır. 

Bu madde uyarınca ödenen miktarlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tes
pitinde gider olarak nazara alınır; ek verginin matrahına dahil edilir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tabloda yer alan miktarları on katına kadar artır
maya; Kanunda yer alan miktarlara kadar indirmeye; mamullerin ambalaj büyük
lüklerini değiştirmeye; mamullenin ambalaj büyüklüklerine göre alınacak miktarlar 
ile ithalat ve mal grupları itibariyle alınacak miktarları farklılaştırmaya yetkilidir. 

Beyan, Ödeme Yeri ve Zamanı 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Verginin Dağılımı 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 19) 
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ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Akaryakıt Tüketim Yergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 10. — 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştkıikniştiir. 

«Nispet . 

Madde 4. — Verginin nispeti % 2rdir.» 

MADDE 11. — 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin Dağılımı 

Madde 6. — Vergi daireleri, akaryakıt tükettim vergisi hâsılatının '% 21,30'unu 
Kamu Ortaklığı Fonuma; |% 23,10'oınu T.C. Merkez Bankasındaki Akaryakıt Tü
ketim Fonu hesabına; % 28,60'ını Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığın
da ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, ıtahsiiıl edıiıldiği ayı 
takip eden bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, akaryakıt tüketim ver
gisi hâsılatının % 2,60'ma 'tekabül eden kısmı, belediyelerim 'hizmetlerimi görebiılme-
ileri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığın
ca müştereken hazırlanacak yönetmelik 'hükümleri çerçevesinde bu belediyelere; 
% 4,50'sine tekabül eden kısmı, 2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı emrinde bulıunıan İller Bankasındaki «Belediyeler Fonu» hesabına; % 9,40'ına 
tekabül eden kışımı, altyapı tesislerimde kullanılmak üzere Kanayolan Genel Mü
dürlüğüne; % 4,70':ine tekabül eden kışımı, altyapı hizmetlerinde kırtılamlınaık üzere 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; ı% 1,50'sime tekabül eden kısmı, gençlere ve 
çocuklara hitabeden spor tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğüne; % 0,40'ına tekabül edan kısmı lise 3040 sayıllı Kanunun 4 üncü mad
desi uyarımca kurulan Türk (Sporunu Teşvik Fonuna ödenir.» 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile tlgiM Değişiklikler 

MADDE 12. — 197 sayılı Matonlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 26.11.1980 gün 
ve 2348 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 2 noi maddesinin birinci fık
rasının 7 ınuımaıralı bendi, aşağıdaki şekilde değiştiniilmiştir. 

«7. Lüks Otomobil : Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, uluslararası otomobil 
kataloglarındaki bilgiler de dikkate lalınmaik suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi 
taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 19) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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— 30 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 13. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun. 26.11.1980 gün 
ve 2348 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesinin sonuna, 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hü
küm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapıllmak suretiyle düzenlenir. Bu Ka
nunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma 
hükümleri saklıdır.» 

MADDE 14. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 29.11.1984 gün 
ve 3088 sayılı Kanunun î inci ve 2 nci maddeleri ile değiştirilen. 5 inci ve 6 ncı 
maddielerindeki tarifeler, aşağıdaiki şekilde değiştirilmiştiır. 

«1 SAYILI TARİFE 

Taşıtlarım yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler 
1 - 6 Yaş 7-15 Yaş 16vedahayu-

Taşıtların net ağırlığı TL. TL. kan Yaş TL. 

950 kg. ve daha aşağı 
951 - 1.200 kg.'a kadar 
1.201 - 1.600 kg.'a kadar 
1.601 - 1.800 kg.'a kadar 
1.801 kg. ve daha yukarı 

40.000 
60.000 
100.000 
200.000 
400.000 

20.000 
30.000 
50.000 
100.000 
200.000 

10.000 
15.000 
25.000 
50.000 
100.000 

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomo
biller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olıaırak uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasannın 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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«II SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri 

A) Minibüs, 
B) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 

1. 25 kişiye kadar 
2. 26-35 kişiye kadar 
3. 36-45 kişiye kadar 
4. 46 kişi ve dalha yukarı 

C) Kamyonet, kamyon, çekici ve ben
zerleri (İstiap haddi) 

Taşıtların yaşlara ıile ödeyecekleri 
yıllık vergiler 

16 ve daha 
1-6 Yaş 7-15 Yaş yukarı Yaş 

TL. TL. TL. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1.500 Kg.'a kadar 
1.501-3.500 Kg.'a kadar 
3.501-5.000 Kg.'a kadar 
5.001-10.000 Kg.'a kadar 
10.001-20.000 Kg.'a kadar 
20.001 Kg; ve daha yukarı 

60.000 

150.000 
180.000 
200.000 
240.000 

60.000 
150.000 
180.000 
200.000 
240.000 
300.000 

45.000 

90.000 
150.000 
180.000 
200.000 

45.000 
90.000 
150.000 
180.000 
200.000 
250.000 

30.000 

60.000 
90.000 
120.000 
180.000 

30.000 
60.000 
90.000 
120.000 
180.000 

200.000» 

dil SAYILI TARİFE 

Taşıtların cinsleri ve 
motor gücü (BG) 

Taşıtların yaşlan ile her motor 
gücü birimi (BG) için ödenecek 

vergi miktarı 
16 ve daha 

yukarı 
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yaş 

TL. TL. TL. TL. 

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tek
neler: 
1 0 - 2 0 BG'ne kadar 
21 - 50 BG'ne kadar 
51-100 BG'ne kadar 

101-150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarısı için 

2.250 
3.250 
4,000 
5.000 
7.250 

1.750 
2.500 
3.000 
3.750 
5.500 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.500 

500 
750 

1.000 
1.250 

1.750» 
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«IV SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile 

1-3 yaş 
TL. 

300.000 
400.000 
500.000 
800.000 

1.000.000 

i ödeyecekleri 
yıllık vergiler 

4-5 yaş 
TL. 

250.000 
350.000 
450.000 
700.000 
900.000 

11 ve daha 

6-10 yaş 
TL. 

200.000 
250.000 
400.000 
600.000 
800.000 

yukarı 
yaş 
TL. 

150.000 
200.000 
350.000 
500.000 
700.000 

1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200,000 
2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000» 

Taşıtların azamî kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler: 
1.150 Kg.'a kadar 
1.151-1.800 Kg.'a kadar 
1.801-3.000 Kg.'a kadar 
3.001-5.000 Kg.'a kadar 
5.001-10.000 Kg.'a kadar 

10.001-20,000 Kg.'a kadar 
20.001 Kg. ve daha yukarı 

MADDE 15. — 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 saydı Ka
nunun 5 inci maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere maddeye iki pa
ragraf ilave edilmiştir, 

«Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi 
tarafından, hea y i Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir 
defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet de
vam ettiği müddetçe müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi tak
vim yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır. 

Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıl-
@ığı tarihten itibaren bir ay içinde, o yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirilerek ödeme 
süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsili edilir. Şu kadar ki, ilk altı aylık süre geçtikten 
sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin 
vergi ıtahakkuk ettirlerefc tahsil edilir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydiyle 
yenilenir.» 

«Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı 
olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil1 işlemlerini! yürüte
cek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 16. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve 
(IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 
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MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

V 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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MADDE 17. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2348 sayılı Ka
nunun 10 uncu maddesi ile değiştirilen 13 üncü maddesinin (c) bendi ve 3088 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin ikinci paragrafı ile maddenin son 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (d) bendinden sonra gelmek üzere 
(e) bendi ile maddenin son paragrafından sonra gelmek üzere bir paragraf eklenmiştir. 

«c) Noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı 
sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların her türlü satış veya devir işlemle
rini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan 
önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme 
zamları, gecikme faizleri ve, vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye 
mecburdurlar.» 

«Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz, denize veya uçuşa 
elverişli belgesi verilemez. Ayrıca pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği tevsik 
edilemeyen taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay 
sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca TRT veya basın yoluyla yapılacak duyuru 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve baş
kaca herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmaksızm bu taşıtlar haciz edilmiş 
sayılırlar. Bu suretle toplu haciz karan alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memurlar 
tarafından, ilgili amme alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten men 
(edilirler.» 

«e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabıtası 
veya yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın ön camın
da aşıt pulunun bulundurulmaması halinde, bu durumu belirtir her tespitte, sözko-
nusu taşıt puluna göre ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nispetinde özel usul
süzlük cezası kesilir. Ancak, ikiı tespit arasında asgarî 15 günlük sürenin geçmiş 
olması şarttır. Şu kadar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tespitlere istinaden 
tahsil edilen özel usulsüzlük cezalarının !% 20'si Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfına gönderilir.» 

«Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapan
lar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve 
vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar 
sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere 
rücu hakkına sahiptirler.» 

«Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 
para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yetkilidir.» 

MADDE 18. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
3 üncü madde eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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, (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Betiği Metin) 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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{Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen 
taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.» 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alun Vergisi üe UgiH Hükümlerinde 
Değişiklikler 

MADDE 19. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 29.11.1984 gün ve 3089 sayılı 
Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile dleğiştirilleını 4 üncü, 5 inci ve 6 nci 
maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(I) SAYILI TARİFE 
I 

Taşıtların yaşlan ile bunilar 'için ödenecek vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kg. ve daha aşağı 
9511-1 200 fcg.'a kadlar 

1 201-1 600 kg.'a kadar 
1 601-1 '800 k|g.'a kadlar 
1 801 kg. ve daha yukarı 

li Yaş 
TL. 

300 000 
5KJ0 000 
700 000 

1 000 000 
1 200 000 

'2-3 Yaş 
TL. 

200 000 
350 000 
5Ö0 000 
im ooo 
900 000 

4-5 Yaş 
TL. 

150 000 
250 000 
350 000 
500 000 
650 000 

6-8 Yaş 
TL. 

100 000 
150 000 
225 000 
325 000 
450 000 

9-11 Yaş 
TU 

75; 000 
125 000 
175 000 
250 000 
300 000 

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller 
için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1;5 kat olarak uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜIM 

1318 Sayık Finansman Kanununun Taşıt Ahm Vergisi ile İlgili 
Hükümlerinde Değişiklikler 

MADDE 19. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 29.11.1984 gün ve 3089 sa
yılı Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile değiştirilen 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 
maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(I) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşlan ile (bunları için ödenecek vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kg. ve daha aşağı 
951 - 1.200 kg.'a kadar 

1.201! - 1.600 kg/a kadar 
1.601 - 1.800 kg/a kadar, 
1.801 kg. ve daha, yukarı 

T yaş 
TL. 

300.000 
500.000 
700.000 

1.000.000 
1.200.000 

2-3 yaş 
TL. 

200.000 
350.000 
500.000 
700.000 
900.000 

4 -5 yaş 
TL. 

150.000 
250.000 
350.000 
500.000 
650.000 

6-8 yaş 
TL. 

100.000 
150.000 
225.000 
325.000 
450.000 

9 -11 yaş 
TL. 

75.000 
125.000 
175.000 
250.000 
300.000 

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobil
ler için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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ı(Hükü!metin Teklif Ettiği Metin) 

4(TI) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşlan ile !bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

A) 

1, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

B) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kamyonet, kamyon çekici 
ve benzerleri (istiap haddi) : 

1 500 kg.'a kadar 
1 501-3 500 kg.'a kadar 
3 501-5 000 kg.'a kadar 
5 001-10 000 kg.'a kadar 
10 001-20 000 kg.'a kadar 
20 001 kg. ve daha 
yukarı 1 

Minibüs, otobüs, troleybüs 
ve benzerleri (oturma yeri) : 

15 kişiye kadar 
16-25 kişiye kadar 
26-35 kişiye kadar 
36-45 kişiye kadar 
46 kişi ve daha yukarı 1 

li Yaş 
TL. 

220 000 
440 000 
600 000 
800 000 
920 000 

. 120 000 

220 000 
520 000 
720 000 
920 000 
120 000 

2-3 Yaş 
TL. 

140 000 
280 000 
400 000 
480 000 
640 000 

840 000 

140 000 
320 000 
480 000 
•640 000 
840 000 

4-5 Yaş 
TL. 

100 000 
200 000 
280 000 
440 000 
520 000 

720 000 

100 000 
2İ40 000 
400 000 
sm ooo 
720 000 

6-8 Ya$ 
TL. 

80 000 
160 000 
200 000 
360 000 
400 000 

600 000 

80 000 
200 000 
280 000 
400 000 
600 000 

9-11 Yaş 
TL. 

60 000 
1!20 000 
160 000 
240 000 
280 000 

480 000 

60 000 
160 000 
200 000 
280 000 
480 000» 

<IH) SAYILI TARtFB 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

1 Yaş 2-5 Yaş 6-11 Yaş 
Taşıtların cimi TL. TL. TL. 

Motosiklet 18 000 112 000 9 000 
Yük veya yolcu motosikleti 45 000 30 000 18 000 
Triportör; 54 000 45 000 30 000» 

Türlüye Büyük Millet Meclisi tfS. Sayısı : 19) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşlan ite bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların cins ve 
istiap hadleri 

A) Kamyonet, kamyon çekici 
ve ıbenzerleri 
(İstiap haddi): 

1. 1.500 kg.'a kadar 
2. •1.501-3.500 kg.'a kadar 
3. 3.501 - 5.000 kg.'a kadar 
4. 5.001 -10.000 kg.'a kadar 
5. 10.001 - 20.000 kg.'a kadar 
6. 20.001 kg. ve daha yukarı 
B) Minibüs, otobüs, troleybüs 

ve benzerleri 
(Oturma yeri): 

1. 15 kişiye kadar 
2. 1 6 - 2 5 kişiye kadar 
3. 26 - 35 kişiye kadar 
4. 36 - 45 kişiye kadar 
5. 46 kişi ve daha yukarı 

1 yaş 
TL. 

2 - 3 yaş 4 - 5 yaş 
TL. TL. 

6- 8 yaş 
TL. 

9-11 yaş 
TL. 

400.000 
500.000 
600.000 
•800.000 
920.000 

1.120.000 

250.000 
300.000 
400.000 
480.000 
640.000 
840.000 

180.000 
220.000 
280.000 
440.000 
520.000 
720.000 

140.000 
180.000 
200.000 
360.000 
400.000 
600.000 

100.000 
140.000 
160.000 
240.000 
280.000 
480.000 

500.000 
600.000 
720.000 
920,000 

1.120.000 

300.000 
400.000 
480.000 
640.000 
840.000 

220.000 180.000 140.000 
280.000 200.000 160.000 
400.000 280.000 200.000 
560.000 400.000 280.000 
720.000 600.000 480.000 

(III) SAYILI TARİFE 

Taşıtların Cinsıi 

Taşıtların yaşlan 
ile buralar için ödenecek vergiler 

1 Yaş 2-5 Yaş 6-11 Yaş 
TL, TL. TL. 

Motosiklet 
Yük veya yolcu motosikleti 
Triportör 

18 000 
45 000 
54 000 

12 000 
30 000 
45 000 

9 000 
18 000 
30 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«<IV ) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi 
;(B0) için ödenecek vergi miktarı 

TaşıtÜiaon cinsileri 
ve motor gücü {BG) 

A) Yat, kotra ve her türlü motorlu 
özel tekneler : 

10-20 BG'ne kadar 
21-50 BG'ne kadar 
51-100 BG'ne kadar 

101-150 BG'ne kadar 
151 BG ve daha yukarı 

11 
Yaş 
TL. 

k 

10.000 
17.500 
20.000 
22.500 
25.000 

2-3. 
Yaş 
TL. 

' 

7.500 
8.000 

10.000 
12.000 
15.000 

4-5 
Yaş 
TL. 

, 

5.000 
6.000 
7.500 
9.000 

11.000 

6-8 
Yaş 
TL. 

3.500 
4.000 
5.000 
7.000 

10.000 

9-11 
Yaş 
TL. 

2.500 
3.500 
4.500 
6.500 
7.500 

Bu hadler, Türkiye Yelken 'Federasyonumla kayıtlı, federasyondan yelken numa
rası almış, motorları olan yeterli tekneler (kotralar) liçin % 50 nispetinde uygulanır. 

B) Traktörler : (Fabrika, anabayi, bayii, bölge bayii, yetkili satıcı ve acente
lerden fatura iıl© JLk iktisabında' veya yurt dışından üıthalinde bir defaya mahsus) her 
motor gücü birimi (BG) için 2.250,— TL^ esas alınarak vergiendüırilıir.» 

«(V) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların azamî 
kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1.150 kg.1a kadar 
1.1514.800 kg.'a kadar 
1.801-3.000 kg.'a kadar 
3.001-5.000 kg.'a kadar 
5.001-IOJOOO kg/a kadar 

10.001-20.000 kg.'a kadar 
20,001 kg. ve daha yukarı 

1 Yaş 
TL, 

1.200.000 
1.500.000 
2.200.000 
3.000.000 
5.000.000 
8.000.000 

10.000.000 

2 Yaş 
TL, 

il .000.000 
1.250.000 
2.000.000 
2.750.000 
4.500.000 
7.500.000 
9.000.000 

3-5 Yaş 
TL, 

900.000 
1.000.000 
1.800.000 
2.500.000 
4.000.000 
7.000.000 
8.000.000 

6-11 Yaş 
TL. 

800.000 
850.000 

1.600.000 
2.250.000 
3.500.000 
6.500.000 

7.000.000» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi 
(BG) için ödenecek vergi miktarı 

Taşıtların cinsleri 
ve motor gücü ı(BG) 

A) Yat, kotra ve her türlü 
motorlu özel tekmeler : 

10-20 BG'ne kadar 
21-50 BG'nıe kadar 
51-100 BG'ne kadar 

101-150 BG'nö kadar 
151 BG ve daha yukarı 

1 
Yaş 
TL, 

10.000 
17.500 
20.000 
22.500 
25.000 

2-3 
Yaş 
TL, 

7.500 
8.000 

10.000 
12.000 
15.000 

4-5 
Yaş 
TL., 

5.000 
6.000 
7.500 
9.000 

11.000 

6-8 
Yaş 
TL, 

3.500 
4.000 
5.000 
7.000 

10.000 

9-11 
Yaş 
TL. 

2.500 
3.500 
4.500 
6.500 
7.500 

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, federasyondan yelken numa-
ırası almış, motorlar]: olan yelkenli tekneler (kotralar) içlin % 50 nispetinde uygulanır. 

B) Traktörler : (Fabrika, anabayii, bayii, bölge bayıiıi, yetkıili satıcı ve acenteler
den fatura lile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her 
motor gücü birimi (BG) tiçin 2.250,— TL, esas alınarak vergilendirilir. 

(V) SAYILI TARİFE 

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler 

Taşıtların arami 
kalkış ağırlığı 

Uçak ve helikopterler : 
1.150 kg.1a kadar 
1.151-1.800 kg.'a kadar 
1.«01-3.000 kg.'a kadar 
3.001-5.000 kg.'a kadar 
5.001-10.000 kg.'a kadar 

10.001-20.000 kg.'a kadar 
20.001 kg. ve daha yukarı 

1 Yaş 
TL. 

1.200,000 
1.500.000 
2.200.000 
3.000.000 
5.000.000 
8.000.000 

10,000.000 

2 Yaş 
T L 

1.000.000 
1.250.000 
2.000.000 
2.750.000 
4.500.000 
7.500.000 
9.000.000 

3-5 Yaş 
TL. 

900.000 
1.000.000 
1.800.000 
2.500.000 
4.000.000 
7.000.000 
8.000.000 

6-11 Yaş 
TL. 

800.000 
850.000 

1.600.000 
2.250.000 
3.500.000 
6.500.000 
7.000.000 

TÜıfcıye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 19) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 20. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 2346 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,, 

«Belge İsteme ve Bildirme Görevi ve Sorumluluk 

Madde 9. — Trafik, belediye ve liman sicil memurları, noterler, gümrük memurları, 
Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları ile yetkili satıcılar ve motorlu 
araç ticareti yapanlar gibi, taşıtların her türlü iktisap, ithal ve devir işlemlerini yapanlar, 
iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce, ilgili vergi dairesince dü
zenlenmiş taşıt alım vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi istemeye ve bu belgelerdeki 
bilgileri muhtevi listeleri, işlemlerin bitimini takip eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili 
vergi dairesine göndermeye mecburdurlar-

Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem ya
panlar, ödenmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte müte-
selsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler için 
mükellefe rücu hakkına sahiptirler. 

Listelerin şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.» 

MADDE 21. — 1318 sayılı Finansman Kanununun 2346 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetki 

Madde 10. — Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (W) 
ve (V) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 '(on) katına kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 22, — 1318 sayılı Finansman Kanununa taşıt alım vergisi ile ilgili hü
kümlerden soma gelmek üzere aşağıdaki geçici 1 indi madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Otomobillerin hangi derecelerde lüks otomobil sayılaca
ğına dair gerekli tespitler yapılıncaya kadar, halen spor veya lüks otomobil olarak ka
bul edilen taşıtlar, bu Kanun uygulamasında II nci derece lüks otomobil olarak dikkate 
alınır.» 

MADDE 23. — 1318 sayılı Finansman Kanununa taşıt alım vergisi ile ilgili hü
kümlerden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl 
süre ile geçerli olmak üzere, otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı (münhasıran yük 
taşımak maksadı ile imal edilenler hariç) ve minibüslerin, fabrika, anabayi, bayi, bölge 
bayii yetkili satıcı, acenta, satıcı ve motorlu araç ticareti yapanlardan, fatura veya ben
zeri belgeler ile ilk iktisabı veya yurt dışından ithali, bir defaya mahsus olmak üzere, 
ek taşıt alım vergisine tabidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul' edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edimistir. 

MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiş tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ek taşıt alım vergisinin miktarı 1 000 000,— TL.'dır. Bakanlar Kurulu bu vergi 
miktarını yurt içinde imal veya yurt dışından ithal edilen taşıtlar için, ayrı ayn veya 
birlikte 5 katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Ek taşıt alım vergisi, taşıt alım vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu vergi 
ile birlikte aynı sürede ödenir. Ek taşıt alım vergisinin, tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile 
muaflık, istisnalar, sorumluluk ve vergilendirmeye ilişkin diğer hususları hakkında 1318 
sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vefgisine ilişkin hükümleri uygulanır. Vergi 
Usul Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri bu vergi hakkında da geçerlidir. 

Vergi daireleri, ek taşıt alım vergisi hâsılatının tamamını, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar da
hilinde, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişikin olarak usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

BESÜNO BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 24. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 18 inci mad
de eklenmiştir. 

«P7T Acentalarında Kazanç İstisnası 

MÜKERRER MADDE 18. — PTT acentahğı faaliyetinden elde edilen kazançlar, 
gelir vergisinden müstesnadır. Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi 
uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.» 

MADDE 25. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 'inci maJddeüinin 8 numaralı 
bendi aşağıdaki şeldilde değiştMlmişfır. 

«8. Tavassut işi yapanlar ^yılbaışılar hariç);» 

Tüıfcüye Büyük Millet Meclisi |(S. Sayısı : 19) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kafbul Ettiği Metin) 

BEŞtNCt BÖLÜM 

193 Saydı Gelir Vergi» Kanunu ile İlgin Değiş&ükkr 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarımın 25 inci miaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26, — Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunun 59 uncu mad
desiyle değişen mükerrer 81 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Dar mükelleflerıin {kurumlar dahil}, yabancı sermaye mevzuatına göre iil-
gii merdilerdıen izlin almak suretiyle, Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî 
sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak 'hisselerini elden çı
karmalarından doğan değer artışı kazançlarının hesabında, kur farkımdan doğan ka
zançlar dikkate alınmaz. Şu kadarki, bu mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri ka
zançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştikak hisseleri dolayısıyla ekle edi
len menkul sermaye batlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden çıkarılmasından 
doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şarttır. Bu mükelleflıerin, Türkiye' 
de menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları hainde, kur farkından 
doğan kazançlar da ticarî kazancın hesabında dikkate alınır. 

TüıMye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 19) 



— 48 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 26. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 
94 üncü maddesinin (!A) fıkrasının 13 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
14 numaralı bent eklenmiştir. 

«14.: PTT acenteliği yapanlara, foü faaliyetleri nedeniyle ödenen 'komisyon bedeli 
üzerinden,» 

MADDE 27. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 29 uncu madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 29. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten öncte gerçek 
usul'de mükellefiyeti teisis edilen PTT acentelerinden, PTT acen'telüği işi yanında, başka 
faaliyetleri de 'bulunanların, PTT acenteliği dışındaki faaliyetlerinden dolayı, 31.12.1988 
tarihi itibariyle götürü usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşımaları ve 3*1.3.1989 
tarihine kafdar bağlı bulundukları vergi daiiresine yazılı olarak başvurmaları halinde, bu 
mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 50 nci madldesi hükmü dikkate alınmaksızın, 
1.1.1989 tarihinden itibaren götürü usulde teklif olunurlar.» 

Türkiye Büyük Miüet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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Kur farkından doğan kazançların hesabında, menkul kıymet veya iştirak hisse
lerinin iktisabına tahsis edilen yabancı sermayenin, bu kıymet veya hisselerin iktisap 
(tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk lirası 
karşılığı ile bu kıymet veya hisselerin elden çıkarılması tarihindeki aynı miktar ya
bancı 'sermayenin T.C. Merkez Bankası döviz alrş kuruma göre hesaplanan Türk Li
rası karşılığı arasındaki fark esas alınır. 

MADDE 27. — Tasarının 26 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 29. — 193 skyılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 30 uncu madde 
eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 30. — Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesine 
bu Kanunla eklenen fıkralar, bu Kanunun yayımı tarihinde yurt dışına transfer edil
memiş kazançlar hakkında da uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

213 Sayın Vergi Usul Kanunu ite Dgffi Değişiklikler 

MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandık
ları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş meslekî kuruluş
larına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. 

Bu »Mirimin şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve 
Gümrük Bakanınca belirlenir. 

MADDE 31. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesine, dördüncü 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ziraî ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve 
satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın alınması 
sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu ürün
lerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi tevkifatuun hangi safhada yapılacağını her bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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ALTINCI BÖLÜM 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Ögfli Değişiklikler 

MADDE 28. — 2113 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci »nadidesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Maîiye Müfettişleri, Maliiye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Staj
yer Gelirler Kontrolörleri (her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.» 

MADDE 29. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki ek 13 üncü madde ek
lenmiştir. 

tGelir İdaresini Geliştirme Fonu , 

EK MADDE 13. — 1. Vergi Kanunlarının uygulanması, Gelir İdaresinin çağdaş 
bir yapıya kavuşturulması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra Teşkilatının geliştirilmesi, motieMeştirilmesi ve Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı personelinin1 daha etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak gayesiyle Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde «Gelir İdaresini Geliştirme Fonu» kurul
muştur. 

2. Bu Fon'un kaynakları: 
a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin 'bir yıl evvelki toplam vergi ge

lirlerine ulaşıncaya kadarki kısmının '% 05'i $>'inde >beş) ile bir yıl evvelki vergi tahsi
latını aşan vergi gelirlerinin % 1 "inden; 

b) Fon'dan yapılacak ihalelerde şartname hükümlerine uyulmaması hainlde gelir 
kaydedilecek teminatlar ile alınacak faiz, zam ve cezalardan; 

c) Vergi denetim ve yoklamaları sırasında Fondan harcama yapılmak suretiyle 
satın alınan malların satışından elde edilen hâsılattan; 

d) Fondan yapılacak ihalelerde para karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden el
de edilecek gelirlerden; 

e) Faiz gelirlerinden, 
meydana gelir. 
Malîye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı, her ay tahisil edilen vergi gelir

lerinin bir evvelki yrl toplam vergi tahsilat tutarına ulaşıncaya kadar ;% 05 (binde beş) 
ini; toplam vergi tahsilatının bir evvelki yıl ttoplam tahlslilatını aşmasa 'halinde, aşan kıs
mından her ay % Tini, tahsil edîldiği ayı takip eden ay içerîsind'e doğrudan T.C. Ziraat 
Bankasındaki Fon hesabına gönderir. 

Türkiye Büyük Millet Medisi (S. Sayısı : 19) 
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ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve 
süresinde ilgili vergi dairesine yatmıhr. 

MADDE 32. — Tasarmm 28 inci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 29 uncu madde» 33 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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3. Bu Fon: 
a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim Birimlerinin ve Defterdarlıkların reorganize 

edilmesi ve otomasyonunun artırılarak mevcut personel ile daha etkili hizmet verebil
melerini temin gayesiyle Gelirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı için arsa satın 
alınması, bina yapımı, tamamlanmış veya inşaat halinde bina satın alınması, bina 
kiralanması, onarım ve tefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve kiralanması ile bunların 
bakım ve onarımı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalışmaları gibi hizmet
lerin gerektirdiği giderler ile vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında yapıla
cak harcamalarda; 

b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline, görevleri nedeniyle ve daha 
verimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesiyle yapılacak ek ödemeler ile vergi uygula
masında görevli gelir idaresi personeline, vergi incelemesinde görevli personele ve 
Fon'un kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personele fazla mesai ve 
yolluk ödenmesinde, 

kullanılır. 
4. Bakanlar Kurulu: 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan personeli 

dışında kalan personeline (sözleşmeli personel dahil) en yüksek Devlet memuru aylığı
nın (ek gösterge dahil) % 30 (yüzde otuz) unu geçmeyecek şekilde ek ödeme yap
tırmaya; 

b) Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleşmeli 
olarak istihdam edilenler dahil) personele, normali mesai gün ve saatleri dahilinde, 
daire dışında yapılan çalışmalarda, aylık toplam 70 saati geçmemek üzere, dışarıda 
geçirilen her bir saat için, karşılığı genel bütçeden ödenen fazla mesai ücreti esas 
alınmak suretiyle, bu ücretin bir katını aşmayacak şekilde ödeme yaptırmaya; 

c) Vergi incelemesine yetkili personel ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve 
taşra teşkilatında çalıştırılan personele, bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla 
mesaiye ilave olarak, ayda 70 saati aşmayacak şekilde yaptırılacak ek fazla mesai 
karşılığında, fazla mesainin yaptırıldığı saatler, çalışma mahalleri, çalışmaların resmî 
tatil ve bayram günlerinde yaptırılması gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, 
Genel Bütçeden ödenen fazla mesai ücretinin beş katını aşmayacak şekilde, saat 
başına farktı fazla mesai ücreti tespitine, 

yetkilidir. 

Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hüküm
leri uygulanır. 

5. Bu Fon'dan yapılacak harcamalar 1050, 2886 sayılı kanunlar ile 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 832 sayılı Kanunun 30 - 37 nci madde
lerinde yer alan vize hükümlerine tabi olmadan yapılır. 

Bu Fon'un kullanılma usul ve esasları ile Fon'a ilişkin diğer usul ve esaslar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 3239 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesiyle eklenen geçici 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki1 geçici 
16 ncı madde ilave edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 16. — 213 saydı Vergi U«ul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesiyle ilave edilen mükerrer 415 inci maddeyle kurulan «Vergi idaresini 
Geliştirme Fonu», bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle mevcut bütün aktif ve 
pasifiyle birlikte aynen Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesi ile kurulan 
«Gelir idaresini Geliştirme Fonu»na devredilmiştir. 

Vergi idaresini Geliştirme Fonu'nun sözleşmelerde taraf olmaktan doğan hak ve 
borçları, Gelir idaresini Geliştirme Fonu'na intikal eder. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi idaresini Geliştirme Fonu, başka bir 
işlen?e gerek kalmaksızın infisah eder. 

Vergi idaresini Geliştirme Fonu ile Gelir İdaresini Geliştirme Fonu, devir nede
niyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

YEDINCI BÖLÜM 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının TahsÖ Usulü 
Hakkında Kanun Ue llgüi Değişiklikler 

MADDE 31. — 6183 «aydı Kanunun 41 inci maddesine 2975 saydı Kanunun 1 inci 
maddesiyle eklenen üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına aktardması süresi, tahsil 
edildikleri tarihten itibaren azamî 7, postaneler vasıta kdınmak suretiyle yapdan öde
melerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi, ödemenin 
yapddığı tarihten itibaren azamî 10 gündür.» 

«Bankalarca tahsil edden paralar süresinde T.C. Merkez Bankasına aktarılmadığı, 
postaneler vasıtasıyla yapdan ödemeler süresinde vergi dairelerine intikal ettirilmediği 
takdirde, sözkonusu amme alacağı, tahsilatı yapan, bu kuruluşlardan gecikme zammı 
tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir.» 

«Tahsilatı yapan banka şube müdürleri, tahsili edilen, paraların belirlenen sürelerde, 
T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından, postane veya posta çek merkezi müdürleri 
ise postane vasıta kdınarak yapdan ödemelerin belirlenen sürelerde Mgdi vergi dairele
rine intikal ettirilmesinden sorumludurlar.» 

«Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorum
lularından, ödemeye konu amme alacağının % lö'u nispetinde ayrıca ceza tahsd olunur.» 

MADDE 32. — 6183 saydı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nunun, 2975 saydı Kanunla değiştirilen ve 3209 sayılı Kanunla bir fıkra eklenen 51 
inci maddesi aşağıdaki şekdde değiştirdmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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MADDE 34. — Tasarının 30 uncu maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

6183 Sayıh Amme Alacaklarının Tahsü Usulü 
Hakkında Kanun ile İlgili Değişikükler 

MADDE 35. — Tasarmın 31 inci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarmın 32 nci maddesi 36 na madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 
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«Madde 51. — Amme alacağının ödeme müddeti İçinde ödenmeyen kısmına va
denin bitim tarihinden itibaren ilk bir ayük müddet için % 10; vade gününü takip 
eden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı ;% 7; yedÜnci ve 
müteakip her ay için % 5 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak 
hesap edilir. 

Gecikme zammı 1 000 liradan az olamaz. 
Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz. 
Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini, aylar itibariyle topluca veya her 

ay için ayrı ayrı, bu nispetlerin yarısına kadar artırmaya veya bu nispetlerin % 30'una 
kadar indirmeye; yeniden kanunî hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgarî mik
tarını 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.» 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

492 Sayılı Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 33. — 492 sayılı Harçlar Kanunu ekli (8) sayılı tarifenin «III - Maden 
arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları» bölümü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«III. - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, 
işletme imtiyazları 

1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden ( 10 000 TL.) 
2. Maden arama ruhsatnameleri <Her yıl için) ( 30 000 TL.) 
3. ön işletme ruhsatnameleri (Her yıl için) ( 100 000 TL.) 
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 
a) 10 yıla kadar olan {10 dahil) işletme ruhsatnameleri 
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri) ( 400 000 TL.) 
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60 - 99) yıllık 

işletme imtiyazları (Her yıl için) (1 000 000 TL.) 
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler 

(Her yıl için) < 60 000 TL.) 
7. Arama, ön işletme ve işletme ruhsatnameli sahalarda işlet

me imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden ( 15 000 TL.) 

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan 
değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına 
alınması taleplerinden ( 50 000 TL.) 

Maden arama ruhsatnamesi, ön işletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, iş
letme ruhsatnamesi işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kap
samına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sıra
sındaki harçlar yeniden alınır.» 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

492 Sayılı Harçlar Kanunu İte İlgili Değişiklikler 

MADDE 37. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «III - Maden 
arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları» bölümü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: 
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden (20 000 TL.) 
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) (60 000 TL.) 
3. önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) (200 000 TL.) 
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl içim) 
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri (250 000 TL.) 
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ıruhsatnameleri (300 000 TL.) 
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri (600 000 TL.) 
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri (1 000 000 TL.) 

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60 - 99) yıllık işlet
me imtiyazları (Her yıl için) (1 3O0 000 TL.) 

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler 
(Her yıl için) (75 000 TL.) 

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme 
imtiyazlı sahalara fennî nezaretçi tayini taleplerinden (25 000 TL.) 

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan 
değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamlına 
alınması taleplerinden (100 000 TL.) 

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme 
ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamıma 
almmaısı taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasmdaki 
harçlar yeniden alınır. 
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DOKUZUNCU BÖUÜİM 

Payların Dağıtımı 

MADDE 34. — Bu Kanunun 9, 11 ve 23 üncü maddelerine göre Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayın bir hesaba yatırılan eğittim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetleri vergisi, akaryakıt tüketim vergSsiı ve ek taşıt ataı vergisi payları 
hakkında aşağıdaki sekide işlem yapıta, 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan payların yans* on beş gün içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir* diğer yandan % 60'ı Milî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin, kalan % 40'ı ise Sağlık ve Sosyal1 Yar
dım Bakanhğt bütçesinin, bu Bakanlıklarca beMenecek ve yeniden açılacak özeli 
tertiplerine ödenek kaydedilir. Bu ödeneklierden yılı içinde harcanmayan miktarlar 
ertesi yıl bütçelerime devren gelir ve ödenek kaydolunur., 

ıb) Merkez Saymanlığıma yatırılan payların diğer yarısı om beş gün içimde, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca, % 60'ı MM! Eğittim Gençlik ve Spor Bakanlığı, ka
lan % 40'ı lise Sağlık ve Sosyal1 Yardım Bakanlığı tarafından eğitim, gençlik, spor 
ve sağlık hizmetlerimde kullanılmak üzere, GeHiştkme ve Destekleme Fonuna ak
tarılır. Bu suretle Fona aktariilam miktarlar, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının taılignatiaırı çerçevesinde kullandırılır. 

Bakanlar Kurulu, 'MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınım bininci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre alacakları payları, 
kendi içinde, 20 puana kadar artırmaya ve indirmeye yetkilidir., 
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MADDE 38. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin «VI - Mes
lek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar» bölümü
nün 15 inci ve 16 ncı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

15. Kara av tezkereleri: 
Hususî Kanunu gereğince verilecek kara avcılığı ruhsat tezkere

leri (Her yıl için) 
a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan (8 000) 
b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan (10 000) 
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: 
a) Resmî makamlar tarafından hususî eşhasa verilecek silah 

taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) (20 000) 
b) Bulundurma vesikaları (8 000) 

MADDE 39. — 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesindeki 
«on katına kadar» ibaresi «yirmi katına kadar» şeklinde değiştirilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Payların Dağıtım* 

MADDE 40. — Bu Kanunun 9, 11 ve 23 üncü maddelerine göre Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Gençlik, 
Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım 
Vergisi payları hakkında aşağıdaki işlem yapılır. 

a) Merkez Saymanlığına yatırılan payların yarısı onbeş gün içinde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan % 60'ı Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinde, kalan % 40'ı ise Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesinde, bu bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden açılacak özel tertip
lere ödenek kaydedilir ve parası Merkez Saymanlığmca aynı süre içinde T.C. Ziraat 
Bankasında anılan bakanlıklar adına açılacak özel hesaplara yatırılır. Bu kaynaktan 
yapılacak harcamalar 1050 «ayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde 
yer alan vize hükümlerine tabi değiklir. Bu ödeneklerden yılı içimle harcanmayan 
miktarlar ertesi yâ bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

b) Merkez Saymanlığına yatırılan payların diğer yarısı onbeş gün içinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca i% 60'ı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, kalan 
\% 40'ı ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından eğitim, gençlik, spor ve 
sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Geliştirme ve Destekleme Fonu nezdinde 
açılacak ayrı ayrı hesaplara aktarılır. Bu suretle Fona aktarılan miktarlar, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının talimat
larına göne kullanılır. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 35. — 1318 sayıiı Finansmanı Kanunuma 29.11.1984 gün ve 3089 sa
yılı Kanunun 5 (indi maddesi liüe eklenen «Ek Madde» yürürlükten kaldırmıştır* 

MADDE 36. — 213 sayılı Vergi Usul Ranunonia 3239 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi ile eklenen «Mükerrer Madde 415» yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 37. — Bu Kaınunun: 
a) 1 - 11 (inci maddeleri, yayımım takip eden aybaşında, 
b) 13, 14 ve 16 ncı maddeleri, 1.7.1988 tarihlimden geçerl'i almak üzere, ya

yımı tarihinde, 
c) 24 ve 25 imci maddeleri, 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı 

tarihinde, 
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 
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Yukarıdaki hükümlere göre yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar 
yıllık programla ilişkisinin kurulması maksadı ile Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. 

Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre alacakları payları, 
kendi içinde, 20 puana kadar artırmaya ve indirmeye yetkilidir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 41. — Tasarının 35 inci maddesi 41 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarmın 36 ncı maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 37 nci maddesi 43 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 38. — Bu Kamunun hükümlerini! Bakanlar;. Kuruiı yürüttür. 

15.2Jİ988 

Başbakan V. 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakam 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakam 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakam 
Cemil Çiçek 

Adalet Bakam 
M. Okan Sungurlu 

İçişleri Bakam 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İ. Safa Giray 

Ulaşitınma Bakam 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

Devlöt Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlöt Bakam 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakam 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakam 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. Mesut Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakam 
M. Tınaz Titiz 
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MADDE 44. — Tasarının 38 inci maddesi 44 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

« M » » - M > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 19) 



J. 


